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క, 

యందు సుఖముండెను. ఒకనాడు అతయు తం 

శ క్సియళొాలంబకము 

౧-వతర౦గ ము. 

॥ 

శ్రీరుచిరము సిందూర వి 

నీరంధ్ర, మరాత్య వారణీయమహిమ నూ 

హైరంబవారణీయము 

దూరముగా విసరుం గరము దురిత ఘుములకొ, 

. పురములనై హరునక్షులు 

శరసంథానమున రెండుస కము అగుడు౯ 

ఖరవిస్ఫురణో ల్బణ సం 

భర మగు నిటలాతీ దురితపాళిం గాట్పుకా, 

. అరివధమున రకారుణ 

ఖర కుటిల నృసింవాుద్భషి. క రయవాతతయుకా 

పహారియించును 'గావుత మో 

దురిత వాతంబు ఫ ప గచ (మా బు వుణ్యదోహన మగు చు౯ొ. 

ఈ దితిని నర నాహనవత్తుంు Druga కొ ని 

డత" గ గరాంద్ 



1018 కథా సరిత్నాగరము. లం. ౧౦. త, ౧. 

ఆస్థాసమం దుండంగా ఒక వ ర్హకుడు రత్నదత్తుం డసువాండు 

ప్రతివార నివెదితుః డై శాజానుజ్ఞాతుం డై వచ్చి రాజునకు, 

ప్రణమిల్లి అట్లు విన్నపము చేసికొనెను. “దవా, వసుధరుం డని" 

-ఈనగరములో దర్శిద్రుండు బరువులు మోచువాండు ఒకండు 

కలండు. వాండు అవ్వుడు ఆకస్ని కముగా (త్రాగుచు భుజించుచు 

సుఖముగా నున్నాండు. దానిని చబూడంగా కౌతుక మై వానిని, 

వమూయింటికి. గొనిపోయి మ లెక్క. ద్రాగించి యడుగగా 

వా(డు చెప్పిన బే మనంగా *రాచనగరిద్యారమున రత్న ఖచిత 

మైన కడియము నాకు దొరికినది. అందునుండి ఒక రత్నము 

చెకలించి విక్రయించితిని. లత దీనారములు వెల యొసంగి 

దానిని హీరణ్యగు పుం డను వణిజుఃడు కొన్నాడు. అందు: 

వలన నేను సుఖముగా జివించుచున్నా ను.” ఇట్లు పలికి వాడు: 

వలినవారివేరు చెక్కిన యాకడియమును చూవినాండు నేను 

వలినవారికి విన్న వించితిని.” వత్సరాజు విని కడియము తోం 

గూడ భారికుని, రత్న ముతో ( గూడ వణజుని రప్పించెను 

“ఆహా! జ్ఞ_పికలిగినది ! పిడి నాచెతినుండి ఊరేగింపు 

లో జాణటిపడిపోయినది!' అని ఆకటకమును రజు జ్జ ప్తిచేసికొని 

పలికెను. రాజునెదుట సభ్యులు “ఓరి, రాజువేరుచెక్కి_న యా 

కడియము నీకు దొరకిన నీవు దానిని ఎట్లు ఉంచుకొన్నావు? 

అని యడుగంగాా “బోబూ, బరువులుమోచు కూలివాండను, 

నాకు రాజనామాతరములు ఎట్లు తెలియును, దారి ద్రస్బదుఃఖ 



1018 కథా సరిత్నాగరము. లం. ౧౦. త, ౧. 

ఆస్థాసమం దుండంగా ఒక వ ర్హకుడు రత్నదత్తుం డసువాండు 

ప్రతివార నివెదితుః డై శాజానుజ్ఞాతుం డై వచ్చి రాజునకు, 

ప్రణమిల్లి అట్లు విన్నపము చేసికొనెను. “దవా, వసుధరుం డని" 

-ఈనగరములో దర్శిద్రుండు బరువులు మోచువాండు ఒకండు 

కలండు. వాండు అవ్వుడు ఆకస్ని కముగా (త్రాగుచు భుజించుచు 

సుఖముగా నున్నాండు. దానిని చబూడంగా కౌతుక మై వానిని, 

వమూయింటికి. గొనిపోయి మ లెక్క. ద్రాగించి యడుగగా 

వా(డు చెప్పిన బే మనంగా *రాచనగరిద్యారమున రత్న ఖచిత 

మైన కడియము నాకు దొరికినది. అందునుండి ఒక రత్నము 

చెకలించి విక్రయించితిని. లత దీనారములు వెల యొసంగి 

దానిని హీరణ్యగు పుం డను వణిజుఃడు కొన్నాడు. అందు: 

వలన నేను సుఖముగా జివించుచున్నా ను.” ఇట్లు పలికి వాడు: 

వలినవారివేరు చెక్కిన యాకడియమును చూవినాండు నేను 

వలినవారికి విన్న వించితిని.” వత్సరాజు విని కడియము తోం 

గూడ భారికుని, రత్న ముతో ( గూడ వణజుని రప్పించెను 

“ఆహా! జ్ఞ_పికలిగినది ! పిడి నాచెతినుండి ఊరేగింపు 

లో జాణటిపడిపోయినది!' అని ఆకటకమును రజు జ్జ ప్తిచేసికొని 

పలికెను. రాజునెదుట సభ్యులు “ఓరి, రాజువేరుచెక్కి_న యా 

కడియము నీకు దొరకిన నీవు దానిని ఎట్లు ఉంచుకొన్నావు? 

అని యడుగంగాా “బోబూ, బరువులుమోచు కూలివాండను, 

నాకు రాజనామాతరములు ఎట్లు తెలియును, దారి ద్రస్బదుఃఖ 



1020 కథాసరిత్సాగరము లం. ౧౦ త ౧. 

ఈ కూలివాని గతి భ ద్రఘట వృత్తాంత నుయినది. వినుండు.. 

ఫూర్వము పాటలిపు త్ర కంబున శుభదత్తుం డని యొక కశ్చ్టైల 

మోపువాండు ఉండెను. వాండు దినదినము ఒక మోపు క స్టైలు 

అడవినాండి తెచ్చి అమ్ముకొని జీనించుచుండెను. ఒకనాండు 

వాడు చాలదూరము వనములో పోయి అచట నలునురు 

యతులను దివ్యాభర ణాంబరులను చూచి చెదరి పోయెను. 

వారు వీనిచెదరును చూచి నీతు లె, అందటును అడిగి, వేద 

వాం డని ఎణీ(గి కృవ గలిగి, “ఓయి నీవు ఇచ్చటనే నూయొద్ద 

పనులు చేయుచుండుము. నీకుటుంబనును మేము అ శ్రమము 

గా భరించెదము. * అని పలికిరి. వచ్లై యని శుభదత్తుండు 

వారికి స్నానాది పరిచర్యలు చేయుచు వారికడ నే యుండెను. 

భోజన పెళ కాంగా యక్షులు వానితో “ఓయి ఈభ ద్రఘటము 

నుండి మాకు ఆవోరములు ఎత్తిపెట్టుము.* అని ఘటము 

చూూపిరి, వాడు ఆవట్టికుండను మాచి సంచెహించుచుండంగా 

గంహ్యూకులు నవ్వుచు, “శుభదత్త్క నీకు తెలియదు, కుండ 

లోవల చేయి పెట్టుము. కోరిన డెల్ల దొరకును. ఈఘటము 

కామ ప్రదము సుమా.” అని బోధించిరి. అళ్టే అతడు చేయి 

పెట్టంగా కోరిన యావోరపానాదిక మెల్ల అందు సిద్ధముగా 

నుండెను. శుభదత్తుండు వారికి వెట్టి పిమ్మట తాను భుజించెను. 

ఈరితిని యములను భయభక్తులతో కొలుచుచు వారికడనే 



1020 కథాసరిత్సాగరము లం. ౧౦ త ౧. 

ఈ కూలీవాని గతి భ ద్రఘట వృత్తాంత నుయినది. వినుండు.. 

ఫూర్వము పాటలిపు త్ర కంబున శుభదత్తుం డని యొక కష్టాల 

మోపువాండు ఉండెను. వాండు దినదినము ఒక మోపు క స్టైలు 

అడవినాండి తెచ్చి అమ్ముకొని జీవించుచుంజెను. ఒకనాడు 

వాడు చాలదూరము వనములో పోయి అచట నలునురు 

యతులను దివ్యాభర ణాంబరులను చూచి చెదరి పోయెను. 

వారు వీనిబెదరును చూచి ప్రీతు లై, అందటును అడిగి, వేద 

వాం డని ఎలి, కృవ గలిగి, “ఓయి నీవ్ర ఇచ్చటనే మూయొద్ద 

వనులు చేయుచుండుము. నీకుటుంబనును మేము అ శ్రమము 

గా భరించెదము. * అని పలికిరి. వల్లై యని శుభదత్తుడు. 

వారికి స్నానాది పరిచర్యలు చేయుచు వారికడ నే యుండెను. 

భోజన పెళ కాంగా యక్షులు వానితో “ఓయి ఈభ ద్రఘటము 

నుండి మాకు ఆవోరములు ఎత్తిపెట్టుము.* అని ఘటము 

చూూపిరి, వాడు ఆవట్టికుండను మాచి సంచెహించుచుండంగా 

గంహ్యూకులు నవ్వుచు, “శుభదత్త్క నీకు తెలియదు, కుండ 

లోపల చేయి పెట్టుము. కోరిన డెల్ల దొరకును. ఈఘటము 

కామ ప్రదము సుమా.” అని బోధించిరి. అళ్టే అతడు చేయి 

పెట్టంగా కోరిన యావోరపానాదిక మెల్ల అందు సిద్ధముగా 

నుండెను. శుభదత్తుండు వారికి వెట్టి పిమ్మట తాను భుజించెను. 

ఈరితిని యములను భయభక్తులతో కొలుచుచు వారికడనే 



1029 కథాపరిత్సాగరము లం. ౧౦. త. ౧. 

శుభదత్తుడు మరల యథా ప్ర కారము విపషాదాశ్రాంతుం డై 

దరి దు డాయెను. ఈరీతిగా అదృ్భస్టహీనులు చేతికి అబ్బినసీరిని 
లీ ల 

గాడ పానాపదోవనములచే పోంగొట్టుషొందురెే గాని కాపాడు 

క్రోం జూలరు. 

ఇట్లు నసంతకునివలన భద్రఘటాఖ్యానమును విని వల్సే 

శ్యరుండు గోపి చాలించి స్నానావో రాది కృత ర్థిములకు లేచెను. 

నరవాహనవత్తుండును తండ్రి తోంగూడనే స్నానమాడి భుజించి 

సాయంకాలమున చెలికాండ్రతోలంనాడ తన మందిరమునకు. 

బోయెను. ఆరా త్రి అతండు నిద్ర పట్టక మేలుకొని యుండంగా 

మరుభూతి ఇతర సచివులు గూడ విన ని ట్లనియె,- “దేవా, నీవు 

దానీసంగేచ చే అంతఃప్రరమును విలువ వైతివి, దానీని కూడ 

పిలువ కుంటివి, అందుచేత నీకు ఇప్పుడు నిద పట్టకున్నది. 

ఇప్పటికిని ఎటీంగియు వెళ్య్ళులను కామించెదవు ! వీరికి స 

ద్భావము లేదు. అందులకు ఈకథను వినుము. 

అలజాలక థి 

చిత్రకూట మని లమ్మీసమృద్ధ మయిన మవానగరము 
Wy థి 

కలదు అందు రత్న వర్మ యని మవహాధనుండు ఒక న్రర్తకుండు 

ఉండెను. అతనికి ఈళ్వ రా రాధన చేత కొవూరుండు కలిగను. 

వానికి ఆ కాకణమున ఈశ్వరవర్శ యని యాతడు పేరు 

'వెస్టైను. ఆచిన్న వానికి విద్యాభ్యాసము ముగినీ యావనము 

వ్రువేశింపంగా ఏక పుత్రుడైన రత్నవర్శ యిట్లు తలపోనెను. 
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“సేన న్ యనంగా లోకములో యౌావనాంధుల ధన ప్రాణములను 

హరింపు మని బృహ్హదేవుడు మూర్షిమతణా. చేసన నః 

కనుక ఈ కునూరుని ఒకకుట్టనికి అవ్చ్పగించి, వేళ్యటలకు పించు 

లోంబడ కుండునట్లు వారిమాయలను 'నేర్చించెదను.” ఇ ట్లాంలో 

చించి రత్నవర్మ కువూరునిం దోడొ్క-ని యనుజిహ్య యసు 

ర్ కుట్టని యింటికి పోయినను. అచట కొవూరితకు ఆట 

నేర్చచున్న యో కుట్టనిని, లావు లైన చెక్కిళ్లు వెద్ద దంత 

ములు చప్పిముక్కు గలదానిని కనెను. ఆ ముసలిది కొమూా 

రితకు “వత్తి, వేళ్యాజన మెల్ల ధనముచే గౌరవము పొందును. 

అనురాగము గలదానికి ధనము దొరకదు. కనుక వశే 

రాగము మానవలయు, రాగము వేళ్యుకును వళ్చిమసంధ్యకును 

దోషూగ్రదూతగా నున్నది. సుశితీత గ్యైన నటినలె పా 
మిథ్యాారాగమునే చూపును. ఆ మిథ్యారాగముచే అది ముందు 

గా శకాముకుని రంజించి, పీమృట రంజితుని ధనము సెల్లు నుం 

వీదికి వేయును. రిక్తు: డైన వంటనే వానిని త్య జించును. 

మరల వూరు డాయెనా నురల వానిని గ్రుపాంచును. Bates 

శిశు విరూవ వృద్ధ రరూవవంతులయందు వెళస్వజనము ముని 

వలె నవమముగానుండి ఆర్థమునే పరముగా గృ పాంచుచుండంను.” 

అని నేర్చు చుండెను. అ ట్లున్నట్టి యా కుట్టనియొబ్లకుం బి “యి 

రత్నవర్త సత్కృతుం తై కూర్చుండి ‘es రొస్ట్ర; ఈ నావుత్రు ని! 

వేశ్యాకళలను 'నేర్చుము. అందువలన వీనికి తెలివి గలుగును 
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గాక. ఇందులకు నీకు వేయి దీనారము లిచ్చెదను.. అనెను. 

కుట్టనియు అంగీకరించెను. అంతట రత్న వర కుట్టనికి వేయి 

దీనారములు ఇచ్చి పుత్రుని అప్పగించి ఇంటికి పోయెను. 

పిమ్మట ఈశ్వరవర్మ ఒక సంవత్సరములో 'వేళ్యాకళలను నేర్చి 

తం డ్రి యింటికి బోయెను. 

తనకు వది యా చేండ్లు రాయగా ఈశ్వరవర్శ తండ్రితో 

“మనకు ధర్మకామములు అర్భమువలన కలుగును. అర్థమువలన 

గౌరవము, అర్థమువలన కీర్థి.* అనెను. ఆవచనము నంగీకరించి 
కుమారునికి వ్యాపారార్థను మూలధనముగా అయిదు కోటు 

లిచ్చెను. దానిని శ్లైకొని ఈశ్వరవర్మ మంచిడినమున బిడారు 
తో స్వర్ణ షీపమునకు పయన మాయెను. దారిలో అతండు 

కాంచనపుర మను నగరమునొద్ద బాహో ద్యానములో బస 

చేసీ స్నాన మై భుజించి ఆ నగరము సొచ్చి వింతలు చూచుట 

శై ఒక దేవళమునకు పోయెను. అచట యావనసమిరణదు చే 

"లేచిన గూపాబ్ధిలహరింబోని దానిని సుందరి యనువేరి యాట 

క-రెను ఆడుచుండంగా చూచి చూచియుం జూడక ముందే 

త దేకగతమానసుం డాయెను. కుట్టనీశితు కోవగించినదియుం 

బోలె దూరముగా పోయెను. అంత నతండు వయస్య ముఖ 

మున ఆ లాసీకకు తన కోరికం చెలివెను. లానీకయు ధన్య 

నయితి నని అంగీకరించెను. అంతట ఈశ్వరవర్మ తనయింట 

మూలథధనమును రతీంచుటకు తగినవారిని నియమించి తాను 
షన 
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సుందరియింటికిం బోయెను. అచట ఆలానీకతల్లి మకరకటి 

యనునది వానిని సమఈోచితము లయిన గృహాచారనులబే 

సమ్ఞానించి, రాత్రి వడణానే, శెంవులమేలుకట్టు గలదియు 

సరత్నవర్యంక శయనమును అయిన వడుకటింట సుందరితో 

గూండ వ వేళవెశ్తును. నృత్యకరణములలోసు నసురతకరణముల 
ల ౬ 

లోను విద మైన యాసుందరితో నతండు శ, డించుచుంజాను. 

తెల్లవాణజయగానే గాఢ రాగమును చూపి తన ప క్క_నుండి ఎడం గగ లీ 

బాయంజాల కున్న యాసుందరిని ఈశ రవర్శ విడిచి పో నేర 

కుండెను. దానికి అరువదియైదు లతల "హీనురత్నా దికమును 

ఆ వణక్కు_మారుఃడు ఆ దిన మిచ్చెను. సుందరి “నాకు ధనము 

విస్తారము దొరకియే యున్నది నీబోటి సరసుడు ఇంత 

వణుకు దొరక లేదు. నీవే దొరకినపివ్యట నాకు భన మేల? అని 

యసత్యములు పలుకుచు గృహింపక యుండగా, తదకవుత్సీ 

మకరకటి వచ్చి దానిని ఇట్లు మందలించెనుః... * ల్తళ్టుడు 

మనదిగా నున్న ధనమెల్ల అతనిదే. దానినడును ఈధనముసు 
కూడ ఉంచి పుచ్చుకో నిమ్ము పిల్లా దోష మేమి 7 ఇట్లు 
తల్లి వలుకలా సుందరి చేయునది లేక ఎట్టకేలకు దానిని 

గ్రహించెను. మూధ్గుం డయిన యిీశ్వరనర్మ దాని (తు 

సత్య మనియే తలంచను. దాని గూవ నృత్య గీతము ల చేత 

హృతమూానసుం డై ఆ వణిక్కు_మారుడు దానియింట “రండు 
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మాసము లుండెను. అప్పటికి అతడు సుందరికి "రెండుకోట్ల 

ధన మిచ్చెను. 

ఇంతలో అర్థదత్తు డని ఇతని చెలికాడు ఒకడు వచ్చి 
వ్ జన టి గ లొ రా యితనితో ని ట్లనియె: “మిత్రమా, ఏమి, కట్టని నేర్చిన విద్య 

ఖేతుని యస్త్రవిద్యవలె సమయమున నిస )యోజనమై పోయి 
నది? వేళ్ళ వేము వాస్తవ మని నీవు తలంచితివి గదా, ఎండ 
మావ్రలలోని నీళ్ళను నమ్మితి; _కావ్రున నీ ధన మెల్ల ఇక్కడనే 

తుయింవకముం దే పోదము రమ్ము. ఈ వృత్తాంత మెజీంగిన న్ 
బగు కీ ఆన ఇం గ్ల తండ్రి తమింవండూ. ఇట్లు మిత్రుడు పలుకంయగా, ఈళ్య్వరవర్మ 

“సత్యము, వేళ రులకు అనురాగ ముండదు. సుందరి మా త్రము 

అట్టిది గాదు; కణము నన్ను (జాడకున్న ప్రాణములు వదలును. 

మనము వెడలక తవ్చబేని నీవే పోయి దానిని బోధింప్రము. 
అని యుత్తర మిచ్చెను. అంత నర్థదత్తుండు అతనియెదుట 

మకరకటి యెదుట సుందరితో ని ట్లనియెః: “సుందరి, నీకు 
ఈశ్వరవర్శ్మ మింద అసాభారణ ప్రీతి; అత. డిప్రుడు అనశ వ్ట్ము'గా 

స్వర్ణ వ్వీపమునకు వాణిజ్యము కై పోవలనీ యున్నది. అచట 

లక్ష్మీని సంపాదించుకొని వచ్చి దానితో నీయొద్ద యావ 
'త్కాలము ఉండును. ఇవ్వడు నెల విము.” అంతట సుందరి 

వర్రీ 

కన్నుల నీల్లు నించుకొని విపౌదముతో ఈశ్వరవర్మ మొగము 

మాచి *మాశే ,శెలియను నే నేమి చెప్పుదును? అంతము 

చూడక ఎవరిని నమ్మ వచ్చును ? చాలు! మో యిచ్చ వచ్చి 
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నట్లు చేయుడు. నాకు కాంగలది అగును.” అని పలికెను. 

“విల్లా ఏడునకు; ధైర్య మవలంబింపుము. నీ ప్రియుండు 

కార్యము తీర్చుకొని మరల నీ యొద్దకు నచ్చును. సమ్మట 

నిన్ను వదలడు.” అని తల్లి ఓదార్చెను. సుందరి పిమ్మట 

తల్లితో కలియంబలికికొన్న చై ఈశ్వరవర్శ పోనుడారిలో ఒక 

నూతిలో వల సన్నించెను. ఈశ్టరవర్శ దుఃంఖనుచే ఏమియు 

తోంయక యుండెను. సుందరియయు దుఃఖము వేతనుంబో'థి ఆవహోర 

పానములను కొంచెకొంచముగా గ్రృహిం చెను, గీత వాద్యనృత్య 

ములను మానెను. -ఈళ్వరవర్శ దానిని నానా వ్రణయములచే 

ఓదాచ్చెను. 

పిమ్మట మిత్రం జేర్పణిచిన దినమున ఈశ్వరవర్మ కుట్టని 

చేసిన మంగళముతో సుందరీ గృహమునుండి తర'గెసు. తల్లిని 
దోడ్కొని సుందరియు కన్నీ భువిడుచుచు ఊరి పెలువల నల 

పన్నిన నూతివజకు సాగ నంప్ప అచట 'గాసు ఆ బొనిలో 

దుమికెను. “అయ్యా! సుందరి, అయ్యూ ! వస్తు” అని 

భృత్యవర్షమును తల్లియు. మొటు పెట్ట సాగిరి. ఆ కోలాపాల 

మునకు ఈశ్ళరవర్శ మి త్రులతోంగూడ మరలి నచ్చి ను లో? 
బడియున్న సుందరిని చూచి మూర్శ్చితుం డాయును. "తెలి 

రాంగానే మకరకటి వలవించుచు తన నౌకరులను తన గరవాస్య 

మెటింగిన వారిని ఆప్పులను నుాతిభోే డిం సుంగోరిని DE 

తీయించెను. వారు గిభదతొొ దా TY Wry, yal 
ను C/o నిని ఆహో os మున్న ద 



1028 క థాసరిత్సాగరము లం. ౧౦. తే. ౧. 

ద్ర దికియున్న ది! అని పలుకుచు బయటికి ఎత్తీరి. అదియు 

మ్, రి ఇ చచ్చినదానివలె కొంచెమునేవు ఉండి పిమ్మట ఎట్టకేలకు వణి 

కుత్రుని ప్రశ్నలకు ఉత్తర మిచ్చెను. దానిని ఓదార్చి ఈశ్వర 

వర్మ పయనము మాని దానియింటికే పోయెను. సుందరీ_వ్రేమ 

నిజ మని నిశ్చయించుకొని అది మరల తనకు దక్కు_టయే 

జైన్మఫల మని తలంచి అతండు వయాణమును మరల తలంవ 

డాయెను. అట్లు అచటనే అతండు నిలువంగా చెలికాడు అర్థ 

దత్తుడు “మి త్త మ్మ అజ్ఞానముచే ఏల యిట్లు వెడిపోయెదను! 

నూతిలో పడినమాత్రాన సుందరిన్నేహమును నీవు నమ్మకుము. 

కుట్టనీకాటరచనలు (బ్రహ్మకు. గూడ దురూహములు. ధన 
మెల్ల నాశము చేనీ తండ్రి కేమి సమాఛానము చెప్పుదువు ? 

ఎచటికిం బోయలను? కనుక ఇప్పటి శై న వివేకము తెచ్చుకొని 

ప్రచటినుండి వెడలుము.’ అని బోధించెను. ఈ వచనమును 

లక్షుు పెట్టక వణిక్పుత్తుండు ఆ నెలలో ఆ మూండు కొటుల 
కు అ 

ధనమును వ్యయము చేనెను. అంతట ఆ ధన మెల్ల హరించి 

మకరకటి అతనిని సుందరీగ్భహామునుండి అర్థచం దృ మిచ్చి 

శటీమి వైచినది. 

అర్థదక్తదులు తరగా నిజనగరమునకుం బోయి ఆ వృ 

తాంత మెల్ల రత్నవర్శ కు నివెదించిరి. రత్న వర్ష యు విని 

ఎఃఖించి యమజిహ్నాకడకుం బోయి యి ట్రనియె: “జితము 

ఫ్రచ్చుకోని నీవు నాసుతునికి "నేర్చిన విద్యకు ఫల మిది. వాని 



అలజాల కథ. 1029 

ధన మెల్ల మకరకటి నులువుగా హారించినది!” అట్లని అతండు 
తన కుమారుని వృత్తాంత మంతయు వివరించెను. అంత నా 

వృద్ధకుట్టని యి ట్లనియెః * పుత్తు నిచటికి విలిపింపుము. మకర 
కటియొక్క_ సర్వధనమును ఆతడు హారించునట్లు చేనెడను ” 
అంత రత్నవర్శ కుమారుని తోడ్కొని ర మని మరల మంచి 
మాటలతో ధనముతో పొతే షిని అక్థదత్రునిః బం వెను, ఆస్ట 

దత్తుడు  కాంచనపవురమునకుం బోరు సర్వ వృత్తాంతమును 
wl చెప్పి ఇ ట్లనియెః.. “మిత్రా నా నాట విన 
వయితివి. వెశ్యాసద్భావమును ఇప్పటికి వత్యతీముగా కంటిని 
గదా. అయిదుకోట్ల ధనమునకు ఒక యర్గచం ద్రమును పొంది 
నాండను, వేళ్ళలయందును I ee ప్రజ్లుండు ప్ఫొగన 

ముంచునా? ని న్నననేల, వస్తుథర్శ మిటిచే. రామానిభ్రమ 
భూములయందు వడ కున్నంత సచే పురుషుడు విదద్ధుయ, 
వీరుడు భాగ్యవంతుండును. తండ్రి యొద్దకు వచ్చి కోపళాంకి 
చేయుము * బిట్లు బోధించి అర్థదత్తు: డు వానిని త్వరగా తం 

యొద్దకు కొని వచ్చెను, శశ్వరవర్త దుఃఖాశ్రాంతుం డై డై తన 
Sa శమింపు మని తండి డ్రి పాదములలో బ్రా లను. 
తండ్రియు వకవ త్ర న్నే వాముజేత + వానిని ఓదార్చి (మతు 
జిహ్యాకడకు తోడ్క_ని పోయెను. 

అది యథు౧గగా ఈళ్వరవర్ష అర్థ _త్రిముఖమున ళన 

భననాళశ వృత్త 'త్రాంతమును నుందరి కూాసములో 4 వమట తుపగా 
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చెప్పెను. “నాదే తప్పు ఈమాయను నేను నేర్ప మజచితిని. 
మకరకటి కూపములో వల కట్టినది. డానిమోంద సుందరి వడి 

చావక వోయిగా నుండినది. దీనికి ప్ర తీకారము కలదు.” అని 

పలికి యమజివ్వూ తన కోతిని ఆల మనువేరి దానిని అచటికి 

తెప్పించి దానియెదుట రెండు వెల దీనారములను పెట్టి (మ్రింగు 
మనెను. కోతి మ్రింగెను. ఓరీ అబ్బాయీ, వీనికి ఇరువది 
వమ్ము, వీనికి ఇరువదియై దిమ్ము, వీనికి అబువది వీనికి నూలు. 

అని నానావ్యయములకు ఆజ్ఞాపింపంగా ఆకోంతి ఆ వ్ర కారమే 
లెక్క తప్పక కక్క యిచ్చెను. ఆలముయొక్క. యో శ కీని 

చూపి యమజిహ్వ వణిక్పుత్రునితో “ఈ కోంతివిల్లను తోడు 
కొని మరల సుందరియింటికి. బొమ్ము. ముందుగా వ్రది ,మి మింగిన 

దీసారములను వ్యయార్థము ree Ss es 

సుందరి తన సర్వస్వమును ని కొచ్చి చింతామణీ సద్భశ మును 

-ఈకవిని నిర్బంధ ప్రార్ధన చేసి గృహించును. దీనిని ముందుగా 

రెండుదినముల న్యయమునకు ధనము ,మి మ్రంగించి అచ్చి, దాని 

ధన మెల్ల గొని తర్థ్థ ఇమే ఆ వదలి దూరముగా 

పొమ్లు.” అని ఇప్ప ఆతనికి ఆ కోంతిని అచ్చెను. తం డ్రియు 

వానికి రెండుకోట్ల ధన మిచ్చెను. 

అది యెల్ల నొని అతడు మరల కాంచన నగరమునకు 

పోయి ముందుగా దూతముఖముగా తనరాకను తెలిపి సుందరీ 

గృహము వ వేశించెను. అదియు సర్వసాధనములతో నచ్చిన 
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ని సమిత్రుని కంఠాన్లేషాది సంభ్రమ విభ్ర నుములతో 

సంతోషెళ్టను. దానికి న్నేహము చూపి యీళ్వరవర్మ 

అవ్వుడే అర్ధదత్తుని పంపి ఆలమును తెప్పించి “ఓరి ఆలవుత్రైూ 

ఇప్పుడు, మున్నూ టు దీనారములు భోజనపానములకు ఇమ్ము, 

తాంబూలాదికమునకె నూజు దీనారములు ఇమ్ము, అమ్మకు 

ముకరకటికి నూటు దీనారనులు ము, భావ్షాణులకు నూణు 

వమ్ము. సహస్రములో మిగిలి యుండుడానిని సుందరికీ అము. 

అని యాజ్ఞాపించెను. ముందుగ వేయి దీనారములు (మి,0గి 

యున్న యా మక్కటము ఆప్రకారమె దీనారదులను శకట 

క్రకీరా వ్య్యయసమయములయం దిచ్చుచుండెను. ఈ, కారము 

ఒకపత కాలము ప్రతిదినము -ఈశ్వరనర్శ వయమునశై కోంతిచే 
దీనారములు ఇప్పించెను. ఇంతలో మకరక(3యు సుందరిణయు 

ఆలోచించిరి. “అహో! చింతామణి కోంతిరూవమున సిద్ధించి 

యున్నది. దినమునకు ఇది సహ సృదీనారములు ఇచ్చును. దీనిని 

స్రతండు మన కిచ్చిన పక కోరనలనీన బేమియు సుండదు.” ఇట్లు 

నకాంతమున తల్లితోయనాడి ఆలోచించుకొని సుందరి ఈశ్వర 

వర్మను భోజనానంతరము సుఖముగా నున్నప్పుడు “నాయందు 

నీకు స్నేహము నిజమేన్సి ఈ యాలయమనును నాగము. అని 

యడిగాను. ఈశషరవర్శ యనిన: పడి మా తం ట్రి దమొన్క 

సరష్షభనము. దీనిని అయ్య వలనుపడదు. “విరా మైదు కోట్లను 

వ్రచ్చైదసు, దీనిని ఇమ్ము.” అని సుందరి వలి కిను. ఈశ్వారవల్మ 
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నీ సర్వస్వము ఇత్తువేని ఈ నగర మెల్ల నిత్తువెనియు, దీని 
నీయ సాధ్యపడదు. కోట్లసంగతి తల నేల? అని దృథముగ 
పలికెను. సుందరియు “నా సర్వధనమును ఇచ్చెదను. కోతిని 

నా కిము. అవుకు నావె కోవము వచ్చిన రానిము” అని 
- ర ర్ల ల్ 

-ఈశ్వరవర్త పాదములు పట్టుకొనెను. అర్హదత్తాది మి,త్తులు 
శి రు థి ౨ 9) 

ఇమ్ము, ఏ మయిన నగును గాక.’ అనిరి. 

అంత నీశ్వురవర కోతిని బ్రియర్థి నంగీశరించినవాంజె , a 0 

హృష్టు రా లయిన సుందరితో ఆదినమును గడవి, తెల్హవాణుం 

గానే మరల సుందరి నిర్భంధింపగా ఆమర్క_టముచే ముందుగా 
రెండువేల దీనారములను మ్రైంగించి దానిని సుందరికి ఇచ్చి, 
దానివెలగా సుందరియొక్క_ సర్వస్వమును శై కొని తత్ధ ఇమే 
వాణిజ్యుముశై స్వరద్వీపమునకు పోయెను. సుందరి సంతుష్ష ర్లు లాం 

లి 

యె యాచింపంగా ఆలము నెండుదినములు వేయేనీ దీనారములు 
ఇచ్చెను. మూడవనాడు ఎన్నినవూలజులు అడిగినను ఆలము 

ఏమియు ఇయ్య కుండుడు, సుందరి దానిని పిడికిట గుద్దాను. 

కోతి తన్నుకొట్టుచున్న సుందరీ మకరకటుల మం 
కోవమున ఎగిరి దంతములతోను గోళ్ళతోను గీటి గాయములు 

వేనెను. అంత ముసలిది మోమున ర క్షథార లొలుకుచుండ 

దుద్దుంగజ్జలతో ఆలమును కొళ్టెను. ఆ 'జెబ్బలకు ఆలము 
చచ్చెను. అది చచ్చుటయు సర్వధనము పోనవ్రటయు తలంచి 

దుఃఖిత యై సుందరియు తల్లితోంగాడ ప్రాణత్యాగమునకు 
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నిశ్చయించుకొనిరి. ఈ వృత్తాంతమును విన్న జనులు “మకర 

కటి జాలముచే ఎవని ధనము నెల్ల వారించినదో నాండు బు 

మంతు జై ఆలముచే దాని సర్వనస్వమును హారించినాండు. ఆడి 

అతరులమిోా:ద జాలము చేయ 'నేర్చినదిగాని తనమోంద ఇథరుంయిు 

చేసీనయాలమును అెలినీకో నేరక పోయినది. అని వలుకుచు 
నవ్వుచుండిరి. నష్టార్థయు పాటితాననయు నైన సుందరిని దాని 
జననిని ప్రాణ త్యాగమునుండి స్వజసులు ఎట్ల కలకు నవారించిరి. 

ఈశ్వరవర్శ మవోధనమును ఆర్జించి స్వర్శద్వీపషమునుండి మరలి 
చిత్రకూటమున తండ్రి యింటికి బోయెను. కుమూరుంయు పుట్టు 

అమితధనము నార్జించి రాయగా రత్ననర్శ సంతోషించి అతని 
నభినందించి యమజిహ్వాకు ధనము లిచ్చి మహోత్సవము 

నెను. ఈళ్వరవర్మయు సకలమాయ లెణింగి, వారవిల "సినీ 
సంగమందు విరక్తుం జై, వివాహము చేసీకొని వంట సుఖ 
ముగా నుండెను. 

రా ఇంద్రా, -ఈరీతిని వార వనితా హృదయమందు 
కవటమే గాని సత్యము లేశ మయినను ఉండదు. గనుక సా 

సాధ్యగమన లైన వార స్రీ లయందు కహూన్యాటవులయందుం 
బోలె భూతికాముండు మ గనాడదు. 

ట్లని మరుభూతివలన ఈ యాలజాలకథను నిని నర 
వాహనదత్తుండును గోముఖాదులును అంగీకరించి సంతనీంచిర. 

బిట్ల 



౨వ తరంగ ము. 

‘4 
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ఇట్లు మరుభూతి 'వేళ్ళల యసద్భావమును గుణించి 
చెప్పంగో బుద్ధిమంతుండు గోముఖుండు అశ్షే కుముదికకథను 

చెప్పెను. ప్రతిఖాూననగరములో విక్రమసింహు డని సింహ 
తుల్యవిక్రముండు అన్వర్థనాముడు రా జుంజెను. ఆ ప్రభున్రనకు 

శశిలేఖ యని సుందరి అలంకారతనువు నదీనవ్యుభవ దేవేరి 

యుండెను. అతని నొకవ్చుడు తననగరమం దుండంగా నే వవురు 

దాయాదులు, నువాభటుండు వీరబాహమున్రు నుబావాును 

సుభటుండు ప్ర తాపాదిత్యుండు అనువారు, అందటును మవో 

బలులు దండెత్తి వచ్చి ముట్టడించిరి. వారితో సామాదికమును 

వ్ర యోగించుచున్న మంత్రిని నిరాకరించి విక్ర న | 

యుద్ధమునకు 'వెలువడెను. ఆరెండు నేనలకు శస్త్రాస్త్ర సంపాత + 

ఘోరముగా యుద్ధము జరుగు చుండంగా, విక్రమనింహుండు 

శెర్యదర్చము చెత తాను ఏనుంగు నెక్కి స్వయముగా యుద్ధము 
వేయ నారంభించెను. ఆతండు థనుర్ది (తీయు డై బలములను 

చీల్చి వేయుచుండంగా చూచి మవాభటాది రాజులు అయిదు 

గురును కలని, అతనిని ఒక్క మొగి నెదుర్కొనిరి. వారి బలమెల్ల 
కలసి మోందికి రాలా వి క్రమతుంగునిదండు తక్కువ యగుటచే 
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విట్గి పోయెను. ఆసమయమందు అనంతగుణు.6 డను నామం, 

వికృమసీంవాని చెంతకు వచ్చి '“మనబల మెల్ల వగిలి పోయినది, 

నునకు జయము లేదు. నామాట వినక బలనంతులతో పోలు 

'వెట్టుకొంటివి. ఇప్పటి కైన నామ+ట విని మేలు పొందుము, 
ఏనుగును దిగి గుజ్జు మెక్కి. వరబేశెమునకు పోదము రకం. 
చై దికీయుండిన షష్ట. మరల జయింప వచ్చును.” అని పలి" శు. 

క మాట విని రాజో ఏనుగును దిగి గుణ్లమెక్కి_ అతనితో 

గూడ తన బలమునుండి బయలు వెడలెను. మూ+బువేవవము 

వేసికొని ఆమం త్రీ తి తోం నూడ విక్రమనింహుండు క్రమముగా 

ఉజ్జయినికి: గం అచట మవోధనసమృద్ధ మయిన కుమునిక 

యను వెళ్యాంగన యింటికి మం త్రిద్వితీయుం డై చనియొను. 

ఆకస్మికముగా వచ్చిన యతనిని చూచి న. యిట్లు 
చింతించెను._*ఫతం జవండో మహాపురుషుడు; తేజసముబేతసు 
ఇతండు రా జని తెలియుచున్నది. ఇతనిని స్వకరింతు నేని నా 

యఫష్టము సిద్ధించును ఇ ట్లాలోచించి కుముదిక సమం శ్రీని 

రాజును కుశల మడిగి గొప్పగా ఆతథ్యము చేని, వి ా ంతు( 

డైన నిమ్వట రాజుతో ని ట్లనియె._“నేను ఇవ్వడు ఢనుర్థి రాల 
నయితిని. నా వూర సుకృతము అఇవ్చటికి ఫలించినడి. విన 

వారు వచ్చి మా యిం!3ని సవిత్రము చేసినాను ; "కానన ఈ 

ప్రసాదముచే కొనంబడిన దానిని నేను. నొ దయిన యీ? 
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హా న్థీశతము ఇరువదివెల గుజ్జములు ఫూర్ణరత్న మయిన యో 

మందిరమును సర్వమును తమదే.” ఇట్లు పలికి కుముదిక మవో 

రము లయిన స్నా నాద్యుపచారనులతో" సమం తీ ని రాజును 

ఉవచరించెను. వి కృమనీంహా రాజు ఖిన్ను6 డయ్యును కుముదిక 

చేయుచున్న యువచారములు గృహించుచు సామాత్యు. [న 

అట నుండెను. దాని ధనమును రాజు స్వేచ్చగా వస్ట్యయము 

వేనెను ; యాచకుల కిచ్చెను. కుమురిక అందులకు వికృతి 

పొందక సంతనీంచుచునే యుండెను. “అహో! దీనికి నా 

యందు ఎంత ప్రే, మ!” అని సంతో 'షించుచున్న రాజును చెంత 

నున్న మం త్రి నం ని ట్లనియె. 

ల వన్యో వెళ్ళలకు సద్భావము లేదు. ఈ కుముదిక 

నీయందు చూవెడు భక్తికి కారణము తెలియకున్నా సు!” 
“ఇట్లు కాదు, కునుదిక నాశై ప్రాణములను కూడ ఇచ్చును, 

నీకు నమ్మకము లేదేనీ నిదర్శనము చూపెదను. * అని వలి! 
రాజు Pree పన్నెను. ఆవోరపానాదికములు తగ్గించి 
తన దేహమును (క్రమక్రమముగా కృళము చేసి ల స 
శిథిలము లగునట్టును వ్యా, మును వడి యుండెను. 
పరిజనులు అతనిని శివికలో వెట్టి శ శ్ర శానమునకు( గెనిపోయిరి 

అనంతగుణు(డు శోకమును శరస కూడ బోయును. 

కుముదిశయు శోకాకుల మై బంధువులు ఎంత చారించినను 
నిలువక తానును వచ్చి జెనిచిత యెక్కె_ను, నివ్వు పెట్టం 
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బోవు నవనరమున కుముదిక వచ్చియున్న దని తెలిసికొని 

రాజు ఆన్రలించి లేచెను. “అవా! మహారాజు బృదికినాండు! + 

అని పలుకుచు పరిజనులు అతనిని మరల ఇంటికి గొనిపోయిరి. 

ఆసంతసమునకు కుముదిక ఉత్సనము చేయంగా, రాజు మంత్రిని 

వకాంతమున ఏమి కుముదికయొక్క_ న్నేహమును చూచితివా? 

అని యడిగెను. “ఇప్పటికిని ఈవ్రేమనసు. నేను సమ్మను. దీని 

కారణమును కనిపట్ట లే కున్నాను. మనలను దీనికి అెలియ. 

బలుచుకొని దీని బలమును తోడ్కొని పోయి శత్రువులను 

వణములో ఓడింతము.” అని మం త్రి పలికెను. 

ఆ సమయములో చారుడు వచ్చి ఇట్లు చెప్పును. 

“శత్రువులు దేశము నా కృమించినారు. లోకులవలన 'రొజు 

వృతిం బొండె నని విని శ శిలేఖా దేవి అగ్ని ప్ర వేశను చేసినది” 

చాపునివలన -ఈమాట విని రాజు శోశాళని హతుం యై (హః 

జేవీ! వః పతివ్రతా | అని వడువం దొడంగెను, క్రమముగా 

వృత్తాంత మెణింగి కుమునిక వచ్చి విక్రమస్ంవానని ఓ ణా ర్పాను. 

“ముందే నేను చెప్పలేదా? వల తామనీంచెదన్ర ? నాదండు . 

తోం బోయి శత్రువులను ఉన్గూలింపుము. అని అది పలుకయగాొ 

రాజు దాని ధనములతో మణియు ఎక్కు_వదండు సంపాదించి 

ఆ దండుతో తనమిత్ర్తుంయను బలవంతుడు నయిన యొక 

రాజాకడకు పోయి, అతని బలములను తనబలమును చర్చి 

తోడ్కొని యా మైదుగురు ళత్రువులమిోందికి నడచ్చి ఖూరిని 
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యుద్ధములో ఓడించి తన రాజ్యముతోో వారి రాజ్యములను 

సయితను గృహించెను. పిమ్మట కుముదికను “నీ యెడల 

నేను వ్రీతుండను. నీ కోరిక యేమి? చెప్పుము, తీర్చెదను.” 

అని యడిగెను * ప్రభూ నీవు నిజముగా తుష్టుండ వని నా 

హృదయమందు చిర కాలమునుండి యున్న యీ శల్యమును 

తీసివేయుము. ఉజ్జయినిలో నా ప్రియుని శ్రీధరుం డను ద్విజ 
జ wa (గ 

కుమారుని స్వల్చావరాధనమునకు రాజు చెజులో పెనినాండు, 

నిన్ను ఉ త్తృమరాజలవతణములచే కల్యాణము పాందువానినిగా 

నెజేంగి ఈకోరిక తీర్చగలవాండ వని భ కీతో నేవించితిని. 

నీవు మృతి బొందితి వని, నాకోరిక తీజదనెడి దుఃఖమునే, 

ఆవి పృకుమారు(డు "లేని నాజివిత మేల యని వై రాగ్యముచే, 

స్రాణత్యాగార్గము నీవితను కూడ ఎక్కితిని” అని కుముదిక 
ఆ థి 
కామ్నా దా DS ఇద న కా, 1 జూ చెప్పెను. విక్రమసీంవుండు నీకోరిక తీర్చాద; ధైర్య మవ 

లంబించియుండును. * అని పలిక్ మం త్రి వచనమును స్మరించి; 

న్ వేళ్ళలకు సద్భావము లే దని అనంతగుణుండు చెప్పినమాట 

తప్ప లేదు. అయినను ఈ వరాకియొక్క_ కోరికను నేను తీర్చ 

వలసినది.” అని నిశ్చయించుకొని ఉజ్జయినికి తరలి (శ్రీధరుని 

విడిపించి, కుముదికను బవుధనము లిచ్చి చి యసంగమ సు 

స్థితను గావించెను, ని క్షమనింవాు(డు మరల తన సగధనునకు 

వచ్చి మం త్రి వచనమును దాటక రాజ్య 'మేలుచు సుఖముగా 
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నుండెను. ఈ వ, కారము వేళ్యాంగనల హృదయము అగాధము, 

తెలియ రానిది. 

చం ర్ శీ కథ, 

ఇట్లు కథ చెప్పి గోముఖుండు విరమింవంగా, ననవాపాస 
వ. తవంతకుండు పలికెను దేవా, చవలమతు 
అయిన స్త్ర లకు విశ్వాస ముండదు. వెళ్ళలకుంబ్'"లె కుల 

స్రీలకుం కీ కొొందణుకు విశ్వాన ముండదు. ఇచటనే నే 

3 యాశ్చర్యమును చెప్పెదను వినుము. ఈనగరమంచే 
బలవర యని యొక వణిజుం డుండెను. చం ద్ర (శ్రీ యని యతని 
భార్య ఒకనాడు మేడకిటికీనుండ అందగానిని శీలపారుం డను 
వణక్కు_మారుని కని, కామించి, తక్థ ణమే తనచెలి యింటికి 
రవ్చీంచుకొని ప్రచ్చన్న ముగా వానితో క్రీడించెను ప్రతిదినము 
అకు చేయుచుండెను, -ఈ వృత్తాంతము భృత్యులకు బంధులకు 
ఎల్లవారలకును.. 'లెలినీనది. బలనర్మ యొక్కడు మాత్రము 
ఎయింగండు సాధారణముగా న్నే హోంధులగు ఫృుచుషులు బీ *ర ఫ్రం 
దురాచారమును కనివట్టరు. ఇ ట్లుండంగా బలవర్త కు దింహా 
జ్వరము వచ్చి క్ర క్ర తు ముమూస్టావస్థ సంభవింపను. అతి 
డిట్టి యవ స్టలో న నున్నను అతనిభార్థ ప్రతిదినము తన'చలిక "౪4 

యింట మ గూడుచుంజెను, మజునాయి జాగునీతో 
ఆమె యుండగా బలవర్మ మృతీం బొందెను. అంత నాము ఆ 
కొముకుని వీడని షస న వోయి దుఃఖా గ మొ దీని శీలము 
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థో నెజీంగిన బంధువులు వారించుచున్నను వినన పతితోం గూ 

చిత యెక్కి సహగమనము చేనెను. ఇట్లు స్ర్రిల చిత్తగ 
దురవ థార్యము. వ్రతరునితో సంగమింతురు. వతితో సహా 

గమనము చేయుదురు. 

చేవదాసునిక థ, 

౮ 

అట్లు తపంతకుండు పలుక హరిళిఖుం డనియెః_ దేవా, 

"'దేవదానుని వృత్తాంతమును విన లేదా. చేవదాసుం డని యొక 

కుటుంబి యీ(గ్రామములో నుండెను. వానికి దుళ్శీల యని 

యన్వర్థృనామభేయ భార్య యుండెను. అది పరపురుపాస క్ట 

యని ఇరుగుపొరుగువారు ఎటి(గిరి. ఒకనాడు చేవదాసుండు 

కార్భవళమున రాచనగరికిం బోయెను. ఆసమయమందు వాని 

భార్య వానిని చంవింప గోరి పరపురుషుని తోడ్కొని వచ్చి 
యింటిమో:ద కూర్చుండ. బెప్టెను. పతి ఇంటికి వచ్చి భుజించి 

నిద్రించుచుండంగా రాత్రీ వానిని పరవురుషునిచేత చంపించి, 

వెలువడి “నాభ ్ రరృను తస్క.రులు చంపినారు* అని విలపిందం 

దొడంగాను. అంత నచటికి బంధువులు నచ్చి మాచి ఇతనిని 

దొంగలు చంపి రేని ధన మేమియు హరింప వే చేమి?* అని 

పలికి దాని కుమారుని బాలుని “మో నాయన నెవరు చంపి 

నారు? * అని యడిగిరి. *అంటిమిా6ద ఎక్కి ఎవడో పడుచు 

వాగు పగలు కూర్చుండి యుండెను. వాడే రా శ్రి నను 

చూచుచుండయగానే నాయనను చంవపినాండు. నన్ను ముందుగా 
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అమ నాయనయొద్దనుండి అవతలికి తినికొని పోయినది * అని 
ఎలి 

శిశువు పలికెను. అంత భార్యాజూరునిచే దేవదాసుంతు మడినె 

నని తెలిసికొని అబంధువులు అప్పుడే ఆజూరుని వెదకి వట్టి చంపి 

వేసిరి. ఈ ప్రకారముగా అన్యర_క్ష యయిన స్రీ భుజంగివోలె 

నిశ్చయముగా చంవీ వేయును. 

వజ,సారుని కథం 

కట్లు హారిశిఖుండు వలుకంగా గోముఖుడు మరల ప్ప 

సాగాను. ఇతరుల కథ లేల? వల్సేశ్వర నేవకునికి వ డ్రొసారునికీ 

కలిగిన దానిని వాస్యకరమైనగలిని వినుము. వాండు ఈూరుంయు 

కాంతుండు. వానికి భార్య మాలవ బేళముది నురూవ యను 

_ ర ఆదం శ wos నల నది స్వళరీరాధిక ప్రియగా నుండెను. ఒకనాడు దాని గండ్ర 

వు త్తన మేతుం డై దానిని వీలుచుకోనిపోవుటకు నచ్చెను. ని, 

సారుండు అతనిని సత్కారించెను. మాను పలువంూా రాజునొద్ద 

నెలను పుచ్చుకొని భార్యతో “నాడ 'తానును మాలవమునకు. 

బోయి మామగారియింట నెలదినము లుండి మరల అఇచటిగీ 

వచ్చి తనకొలువులో చేరెను. భార్యమా త్రము అటనే ఉండెను. 
6 ప్త 9 వీ కముగా కోదనుం ఆక కొన్ని దినములు గడచినసివట ఆకస్మికముగా క్రోథనుం డను 

వాలా S$ అ క, హాం స అ అస్య WF చెలికాడు వజ్రసాకునిత్ ని ట్లనియెః “ఓరీ భార్యను తండ్రి 
యింట నుంచి కొంప చెటిపితివి. అచ్చట ఆముండ పరప్రుటు 

సాసక్ష మై యున్నది. నా యా _ప్పమి త్రం డొక(దు నచ్చి 

నాకు చెప్పినాడు, ఇది అబద్ధము కానేరదు. కనుక దీనిని 

66 
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దండించి మజ యుకతేను వెండి చేసికొనుము.” ఇట్లు పలికి 

నోధను(డు పోంగా, వజ,నారుండు ఏమియు. దోవశ కొంత 

నే ఫుండి “ఇది సత్యమే అని తొ ంచుచున్నది. శాదేని మాని 

నీని పంవినను ఆది రా దేమి? కనుక నేనే పోయి తోడ్కొని 
నచ్చెదనుు ఏమి జరుగుచున్న దో కనివస్టైదను.” ఆని సంకల్పించి 

మాళవమునకుం బోయి అ త్తమానులయనుమతఠ్ని భార్యను 

వెంట 'వెట్టుకొని బయలువెడ లెను. 

చాల దూరము నడచి అతండు అనుచరులను ధు క్లీగా 

వంచించి తప్పుదారిని బడి భార్యతో. గాడ మవారణ్యము 

చొచ్చి, అచట నిజనమందు దానిని కూర్చుండంబెట్టి దానితో 
6 రా అ బళ జ నిట్లనియె, “నీవు అన్యపురుషాస క్ష వని నాకు ఆకృమిత్రుం 

ఊదొెకందు చెవ్పినాండు. చాను అక్క_డనే యుండి వివీివింవంగా 

రావయితివి. సత్యము చెప్పుము. చెప్పవెని నిన్ను వండించెదను.” 

ఆమాటకు అది 'నీ కిదే నిశ్చాయమేని, న న్నేల యడెౌటవు! 

నీకు తోంచినట్లు చేయుము.” అని తిరస్కారముగా పలికెను. 

అంత వజృసారుండు కోపముతో దానిని చెట్టునకు కట్టి తీగల 

తో కొట్టి వస్త్రమును ఊడ్చి వేసెను. నగ్నను చూడా 

రిరంస గలిగిదానితో కట్టువివ్చక యే ,క్రీడింపంగోరి వాండు వేడు 

కొనంగా అది ఒప్పక 'న న్నెట్లు నీవు కట్టి తీగలతో కొట్టితివో 
ఆ షీ వో ఇ గ ఆప్రకారము నిన్ను నేను కట్టి తీంగలత్ కొట్టితినేని అప్పుడు 
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అల్లో / స్థ జగ అదం దోషే ల గల 3 అం నిన్ను కీడింవ నిత్తును; మణీ యెట్లును సవృతింవను” అనెను. ఆ 

మూఢుండు వజ,నారుండు మనోభుని ప్ర భెవము చేత తృణ 

సారు డై అందుల కంగీకరించెను. అంత నా చెకివ వానిని 

కాలునేతులు గట్టిగా చెట్టునకు కట్టి కొట్టి, వానిక_ర్థీతోనే 

నాని ముక్కు. చెవులను వెక్కి వేసీ, క త్తీని శైకొన్క వాని వస్త్ర 

ములతో తాను వురుషవేషము వేనీకొని, పాపాత్తు రాలు తేన 
, జి “| సర లందు అం ర, యిచ్చ 'వొవ్వున పోయెను వజ,సారుడు శ్రానణ నావనీకలు 

కోలు పోయి, రకము కాటుచుండ, మానము పోయా, 

అచటనే ఉండెను. 

శ ట్టుండంగా అచటికి ఒకవైద్యుండు వదో రూవధి 

కొఅకు వచ్చి, అతనిని కనికరించి విడిపించి తేన యిం!4! కొని 

సోయెను. అచట కొంతయువచావములు నడనీ కొంత'బ “థు 

తీటీ వజ సారుడు ఆపాడు వింద్హముసు అక్కడక్కడ ఒకలం 
కనిష్టుం జాలక పృక్తాంతమును క్రో భనునికి చప్పును. ఇ "డుం 

యు స aS రై వత్స రాజు మల సవిస్తవముగా వర్తించును. | 
Be eae IB యు న 5 ee ళల uu హానుండు స్త్రి భూతుం డని వనిభార్య విని వున వేసముగు 
హరించి, వీనికి తగిన దండన చేనీనఏ. * అని 6ాజసులములో 

అందబును పరిహాొనీంచినను న డా సారులు వజ్ర సస నుగ్గు 

న న్న్న ఇ Ne Sa యుతం న మనస్సుతో వ్రచట నే ఉన్నాండు. జొబా, 1 (నుండ; గ? Sy 

ఎవడు నమవచ్చును ! 
రీ 
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క ల్యాణ వతికథ, 

ఇట్లు గోముఖుండు పలుకంగా మగుభూతి యి ట్లనియె. 

ప్రల మనస్సునకు నిలుకడ లేదు. అయినను ఈకథను వినుండు. 

ఫూర్వము దతీ.ణావథమున నీంహబలుం డని రా జుంజెను. 

అతనికి సకలాంతఃఖుర స్త్రీలలోను అధికప్రియ మాలవరాజు 

కరూూంతురు కలార్టణవతి యని యొక భార్య యుండెను. రాజు 

ఆమెతో: గూడ రాజ్యము ఏలుచుండి ఒకప్పుడు తనమోాందికి 

కలసీ దం డెరత్తి వచ్చిన బలవంతు లైన దాయాదులచే 

దేశమునుండి నిష్కాసీతుం డై, ఆ దీ యతమను తోడని 

సృచ్చన్న ముగా ఆయుధ మా త్ర సవాయుం డై అల్ప వరిచ్చ 

దముతో మాలవమునకు మామగారియింటికి పోయెను. దారి 

లో అడవిలో సింహము మోంద దుముకంగా ఆ శూరుడు 

అవలీలగా క త్తీతో c గొట్టి రెండు తుంజెములు చేనెను. 

అడవియేనుంగు గిజగిజు తిరుగుచు మోడికి రాయగా కళల్పతో 

దాని పాదములు అెగనజికి నేలంగూా ల్నెను. దొంగలదండులను 
అడవియనుగు కవులములను బోలె నాశము శకావించెను. 

ఇట్లు దారిని అద్భుత విక్రమములను చూన్రుచుం గడచి మవాో 

సత్తు కడు మాళవము చేరి దేవితో ఇ ట్లనియె.-*నా మార్చ 

విక్రమమును నివు నీతం డ్రియింట ప్ర శంనీంపకుము. అట్లు 

చేయుట లజ్ఞాకరము, క్ష త్ర్యుని పరాక్రమమునకు శ్లౌఘ 

యేమి! ఇట్లు బోధించి ఆమెతో, గూడ మామగారి యింటికి 
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బోయి ఆయన దిగులువడి యడుగణా, జరగినవృశ్యాంతము 

వెను. ఆయన అల్లుని సమానించి గుజ్జములను ఏనుగులను 
గం జ ఆం 

ఇచ్చి పం పెను. 

౨, అక 3 
అంతట నింహాబలుడు శత్రు, విజ యోద్యతు( టైం 

కల్యాణవతిని అచటనే ఆమె కం డ్రియింట ఉంచి, మ్రృబలుం 

డయిన గజానీక రాజునొద్దకుం బోయెను. అతడు పోయిన 

ఫెంతకాలమున్లకు ఒకనాడు దేవి కల్యాణవతి కిటికీలోనుండి 

ఒక పురుషుని చూచి, చూచిననూ త్ర మున వానిచే హృతచి త్త 

మె మదనాకృష్ట. మై యిట్లు తలంచెనుః-- ' ఆర్యవుత్రుని 

కంకు అందగానిని శూరుని ఎజుంగను. అయినను ఊఈవురుసుని 

యందు నామనస్సు ఆసక్త మై యున్నది. కనుక ఏ ముయిన 

గా నిమ్ము. వీనిని నేవించెదను. ఇట్లు నిశ్చయించుకొని ఆమె 

తన యభి, ప్రాయమును రహస్య ఛారిణి యయిన చలికి చప్పిను. 

లా గి నక TE లే yb తో Vat అదియే వానిని 5 త్ర కొని వచ్చి కిటికీగుండ (గ్రట్మీాందు గా 

ఎక్కించి అంతిస్రురిలో ప్ర "వళ వెళ్టైను. నాడు ఆమయుక్క 

తేజమునకు భయపడి ఆమెమంచము. నెక్క_ 'ఖైర్యము లేక 
పృక్కను మజీయొక యాసనమున కూర్చుండెను. బానిం గని 

రాణి “అయో! వీడు నీచుయుకి ఆని చింతించుచుండంగా, 

వైనుండి పా మొకటి వచ్చెను. దానిం గనీ అష్ర్రుషుంటు భు 

వడి లేచి ధనుస్సు కొని కోలం గల్ల చచ్చిననానిని ROE 

ల a ad ces TE 
గుండ వెలికి పాట వనీ భయము తిట్ హొరముటో న సినణు 

ఠి aud) 
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చేయసాగాను. ఆడుచున్న వానిని చూచి కల్యాణవతి చింతా 

శ్రాంతురా తై “చీ! చీ! నిస్సత్త్వుండు ఈ యధముయడ నా 

శేలి” అని విరక్తి చెందెను. ఆ భొవము ముఖవికారమువలన 

నెజి(గి సఖి వెలువడి మరల తొట్రుపాటుతో * వచ్చి ' బేవీ మా 

నాయనగారు వచ్చుచున్నారు ఇతడు ఇప్పటికి వచ్చినదారినే 

తన యింటికి పోవును గాక. అనెను. అంత వాండు భయాకు 

లుడై ఆ వా తాయనమార్లమున (త్రాటిమోాందుగా దిగి దుబ్బున 

వజెను గాని చావ లేదు. 

వాడు పోయానే కల్యాణవతి సఖితో “నఖ నీవు ఈ 

నీచుని తజీమి మంచి పని చేసితివి. నీవు నా హృదయమును 

జెలిసీకొంటివి. నా చిత్తము దూఃఖపడుచున్న.ది. నా భర 

వ్యాఘ్స/సింవాదులను కూట్చ ల చే బైట చెప్పండు. ఈ సత్త్వ 

పీనుండు పామును కొట్టి న_ర్హనము చేనీనాండు. అట్టి మవా 
సత్తుని వదలి ఈ ప్రాకృతునితో నా శేమి రతి? చపలమతీ 
నైన నా బదు శేల! శుచి మయైనకర్బూగమును ఈంగలు వోలె 
పతిని వదలిపోవునట్టి స్త్రీల బ్రదు శేల!* అని యిట్లు పళ్చా 

త్తపురా లె ఆరాణి ఆరాత్రి, గడవీ భర్తను ఎదురు నూచుచు 

తండ్రి, యింట నుండొను. 

ఇంతలో, సింహబలుడు గజూనీకుని తో-డ్చాటుతోం 

వోయి ఆపాపాత్తులను దాయాదులను వీవురను కూల్చి, తన 

రాజ్యమును మరల వళవలజుచుకొని, క లా్టాణవతిని మామగారి 
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యింటనుండి రప్పించుకొని, ఆతనిని భనరాసులతో నిండించి, 

నిష్కంటకముగా చిరకాలము రాజ్య మేలెను. 

బిట్టు, జేవా, వివేకవతులకుం నాడ వతి వీరుండును 

అందగాండును అయినను, మతి చలించును. విశుద్ధ స_శ్భ ఏలు 

లోకములో అరుదు. అట్లు మరుభూతి చెప్పనకథను వినీ నర 

వాహనదత్తుండు సుఖనిద్రం బొంది రాఖి గడ పెను. 

వివ తరంగము. 

- 6 

శ క్రియళక థ, 

ప్రాతః కాలమందు అనళ్య కార రాములు తీవ్చఖొని నర 

వావహానదత్తుండు నచివ సమేతుం జై నివారగార్గ మె యుద్యాన 

మునకుం బోంగా, అచట ఆకసనమందు మొదట ప,భౌవుంజమును 

వెంటనే దిగుచున్న పలువురు విద్యాధ రాంగనలును ఆగశడిరీ. 

వారినడువు దెదీవ్యమాన యొక కన్యక, తారలలో -దం oy 'గఖ 

వలె వికసత్సేద్యవదన  లోలలోచనహట్సడ సలీలహంసగమన 
వహదుత్పలసారభ తరంగవారి — తాలంకృత మధ్యము 

సాక్షాత్క_రించిన స్మరోజ్యాన వావీ శ్ భాధిబేకత ఈయూ మస, 
స్మ రసంజివని, అగవ;డీ న... సము ద్ర నును నంగ 

మూర్తివోలె మోభిల్లం జేసెను. “ఆనా! విఖియిుక్క. నుం 
| అభ, ౯ జ బా ఎ ఇ కష a [౮ గ. జో ఇ ॥ a" క 

ని రాణ వముబామ యుట్లున్న గి! ఆని వలుకును, (తంల Ye, 
-శి గ a న ల) ఛీ 
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పడి మంత్ర్రులతోో? గాడ నామెచెంతకు పోయెను. కడగంటి 
చూపుల నతనిని చ్రమార్ల )ముగా6 గాంచుచున్న యా కన్యను 

అతండు “ఓ కల్యాణ, నీ వెవ్వఠెవు? ఇచటి శేల వచ్చితివి?” అని 
అడిగెను. ఆమె విను డని ఇట్లు చెప్పెను. 

షపందమాూచలవములో కాంచనళ్ళంగ మని యొక బంగారు 

నగరము కలదు. అందు థారి కుడు కృప ణానాథ శరణాగత 

వత్సలుడు సృటికయళుం డను వేరి విద్యాధర రాజు కలండు. నేను 

ఆయనకు గౌరివరమువలన హేమ వ్ర భాబేవియందు కలిగితిని. 
5 9 ఇ . శ నావేరు శ్క్టియళ. నేను తం డికి స్రాణ ప్రియను. అయిదుగురు 

అన్నల చెళ్లెలను. వారి యాబదేశమున వ్రృతస్తోతములచేత 

నేను గారిని తనియించితిని. దేవి ప్రసన్న మై నాకు సకల 
విద్యలు ఇచ్చి “సు త్రీ 

మహిమ కలుగును. నరవాహానదత్తుండు వత్చరాజ సుతుండు 

భావివిద్యాధరచ క్రవ్తి నీకు భర్త యగును.” అని యాన 

తీచ్చి అంతర్హితురా లాయెను. ఆ ప్రసాదము చేత నాకు నకల 

విద్యలు వచ్చినవి. నేను క్రమముగా ప్రావ్రయావనను కాంగా 

నికు తం డ్రికం'టు వదియింతల విద్యా 

“వాస్త AN అ 9 కడచినరా త్రి చెవి నాకు స్వప్నములో దర్శన మిచ్చి “వు త్రీ? 

తెలవాజగానే నీను నీపతియొద్దకు పోయి ఈదినమే మరల 

)చటికి రావలసినది. నీతం డి మాసములోపల మోకు వివాహ 

మును జరువును. అని యానతిచ్చి ఆంత న్థాననము భాందెను. 
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ఇంతలో తెల్లవాణెను. అంత నేను ఆర్యువుగ్రా నిన్ను చూడ 

నిచటికి వచ్చితిని. ఇంకను పోయెదను, 

ఇట్లు పలికి ఆమె మింటి కెగనీ వెలులతోంగూడ తండ్రి 
నగరమునకుం బోయెను. నర వాహానదజత్తుడు ఆవినాహామును 

ఎదురు నూచుచు ఆ మానమును యుగోవవుముగాం గడపు 

చుండెను. అతం డట్టుత్కంఠితుం డై యుండంగా గోముఖుండు 
తద్వినోదార్థము ఈకథను చెన్పెను. 

వముకర౦దికక భః 

ఫూర్వము కాంచనపురి యని యొక నగర ముండెను. 

అందు సుమననుం డని గొప్పవాడు రాజు ఉండెను. ఆశ్రాంతి 

దుర్తకాంతారభూమి మై విరాజమానుం డైన యతండు చిత్ర, 

ముగా శ త్రువులనుకూడ అట్టి వారినిగానే చేనెను, ఒకనాండు 
ఆయన యాస్థానియం దుండంగా ప్రతీవారుడు వచ్చి “జీవా, 
నిషాదరాజుకూంతురు ముక్తాలత యనునది ఏలినవారి దర్శింప 
గోరి చిలుకతోడి పంజరమును చేతం గొని దాషరభూమిలో 
వచ్చి యున్నది. వీర ప్రభుః డనెడి తద్భాత కరాడ వచ్చి 
యున్నాడు.” అని విన్న వించెను. 'రానీమ్ము, అని రాజు నెల 
వీయంగా, ఆమె వచ్చెను. ఆమె యద్భుత రూవమును ఇవరాచి 
అచటి వా రెల్ల “ఈమె మనువ్యనస్త్త్రీ గాద ఎవ అరు ర్స్ 

యా 
దివ్యాంగన ! ” అని తలంచిరి. ఆమెయు 'లాజులకు ప్రశామిల్లి 

“దేవా, ఇది శాస్త్రగంజ నును చేరిటి చిలుక. నాలుగు 
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శాస్త్రములు నేర్చినది, కవి సకల వివాలయందును కలల 
యందును నేర్చిరి. వలినవారికి ఉపయోగించు నని యిచటికి 
రెచ్చితిని. కైకొనుడు” అని చిలుకను అర్పించెను. ప్రతీ 
వోరుండు దానిని గొని రాజునొద్దకు తేగా అది ఇట్లు చదివెను. 

“రాజక్, యుక్త మిదం సదైవ య దయం బేవస్య సంధుత్యు తే 
ధూమశ్యామముఖో ద్విష ద్విరహిణీ నిశ్వాన వాతోద్దమెః; 
నత త్త వ్రద్భుత మేవ యతక్సరిభవా ద్బాహ్పాంబుపూరస్ల వై 
రాసాం (వజ్వల తీవా దిశ దశను ర్రాజ్యకి వ్ర, వ తొప్రానలకి,” 

ఓ రాజూ, భూమశళ్యామల ముఖమైన నీవ వ, తాపానలము 
సదా ళత్రువిరహిణీ నిశ్వాసవాతోస్దమములచే వ్రజ్వలించుట 
యు మే గాని వారి బాప్పాంబు వూరాసారములచవేత వది 
దిక్కులయందును తడిసిన కొలందియు అధికముగా వ్రజ్వ 
లంచుటనూ త్రము అద్భుతముగా నున్న ది. 

ఇట్లు చదిని అర్థము వెన్చి శుకము మరల “ఏమి సమే 
యము? ఏ శాస్త్రమునుండి చెప్పుదును? బేవా ఆనతిము.” అ - 
అని పలికెను. రాజా అందునకు మిగుల ఆశ్చర్యవడుచుండం గా, 

మం శ్రి, “దేవా, ఇతం జెవండో పూర్వము బుషిగా నుండి 

శాషమువలన శుక మయినా డని తలంచెదసు. ఇతడు ధర్మ 

వశమున జనాంతరస్మరణ కలవాం డై వూర్వము చదివినదాని 

జ్ఞప్తి కలిగియున్నా(డు. అనెను. అంతట రాజు “అయ్యా 
చెప్పుము; నీవృతాంత మేమి?. శుకమ వయిన నీకు ఈ వాస్త 

త్ 



మకర౦దికకథ, 10౧] 

విజ్ఞాన మెట్లు కలిగినది ? నీవు ఎవడను ? అని యడిగను.’ 

అంత శుకము బావ్పములు రాల్చి “దేవ్యా ఏడి చెప్పరానిడి, 
అయినను నీ యాజ్ఞ చేత చెప్పెదను వినుము.” అని యిట్లు 
చెప్పసాగాను, 

ఓరాజ్యా హీమవత్పర్వతము చెంత ఒకరోపీ =ణపృవయు 
వేదమువలె భూరిశాఖా శ్రీతీద్విజము దిగ్వ్య్యావి కలదు. అందు 

చిలుక యొకటి “వెంటితో గూడు కట్టుకొని జీవించు చుంజెసు. 

నేను ఆమె కడుపునం బుట్టితిని. దుష్కర్మ యోగమున నాతల్లి 
ఆళుకి నేను బుట్టినవెంటనే మృతిబొందెను. తండ్రయే నన్ను 
తక్కలలోం బెట్టుకొని కాపాడు చుండెను. దగ్ధజు చిలుకలు 
తెచ్చుకొని తినగా మిగిలిన పండ్లను నాతండ్రి నాకు టెచ్చి 

వెట్టుచు 'తానును తినుచు అచటనే కాలము గడవుచుండను. 
ఒకప్పడు అచటికి వాదస్టిములు బాదించుచు బుజ్ర్రట కులు 

ఉోందుచు భయంకర మైన భిల్ల నేన వేటకు నచ్చెసు. నానా 
(ప్రాణీ హాననమునశైై వ్రుళిందబ్బృందము పాస గొత్తుఖొని వచ్చి 
నంత నా మవోటవి విత్ర_స్తకృన్నసా రాశ్షీయు భూలీప్యలులి 
తాంశుకయు సం థ్ మోద్వేల చమరీ విస్త స్తకబరీభరణయు నై 

భయపలాయన వ్యాకులయుంబో లె నొప్పెను, పగ లెల్ల "వంట 

భూములలో యమ క్రీడితము కావించి సాయం కాలమున శబర 
నైన్యము మాంసవుంగావల్లితో ఆ చెట్టుకడకు వచ్చు, 

5 లో ఇ జ జో A ల్ జ్ అందుల ఒక ముసలి శి బసముండు మాంస మేమి-యు సెం నే "సిగ యు 
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కొనలేక ఆ చెట్టును చూచి ఎక్కి. గరాండ్లలోనుండి శంకనులను 

ఇతర వమకులను వెలికి తీసీ మెడనులిమి చంపి క్రిందపాజువై చు 
చుండెను. యమకింకరుండో యన చుంతకు వచ్చుచున్న వానిని 

కని నేను నాయన జెక్క._లలో దాంగితిని. ఇంతలోవల పాపా 

తుడు మాగూంటికి నచ్చి నాయనను మెడ నులిమి చెట్టు 

మొదట పాటజువేనెను. నేనును నాయనతోయగూడ  నేలం బడి 
ఆయన జెక్క_లనుండి వెలువడి భయముతో ఆకులనడువమం 

దూజీతిని. భిల్హుండు చెట్టు దిగి కొన్ని చిలుకలను నిప్పులో 

కాలిచి భశీంచి కడమవానిని కొని వల్లికి పోయెను. 

అంత నేను భయము తీఆి దుఃఖదీర్ల ము నా రాత్రిని 
ఎట్లో గడవి సూర్యోదయము కాంగానే తెక్కలు నేలకుం 
దగుల ప్రాోకుచు, దవ్చీ కలిగి చెంత నున్న వనవ్శాక రమునకు 

పోయితిని. అచట స్నాతుం డై ఇసుకతిన్నెయందు నా ఫూర్వ 

పుణ్యరాశి యో యన నున్న మరిచిమహార్షిని కంటిని. ఆయన 
నన్ను చూచి ఓదార్చి, నానోట నీటిబొట్టు పోనీ నేద జేర్చి, 
కనికరముతో నన్ను ఆకుపుటములో వెట్టి అఆళృమమునకుం 

గొని వోయెును. అచట కులపతి పుల స్తుండు నన్ను 6 జూచి 

నవ్వెను. ఇతరమునులు అడుగగా దివ్యదర్శసుండు వుల్నస్త § 

ముని యి ట్లనియె. “ శావచ్యుతు డై శుక మయిన వీనిని గని 
నేను నవ్వితిని. వీనికథను ఆహ్నీక మైన పిమ్వట చెవ్పెదను. 

దానిని విని వీడు పూర్వజన్మ వృత్తాంతమును సృరించును. 
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ఇట్లు పలికి మహార్షి ఆహ్నాకమున శై లేచెను, ఆహ్నా కము 

తీయగానే మునులు మరల ఆడుగ౭గా నా కథను మహర్షి 

యిట్లు వర్సించెను. గ గ్రా 

బజో్యతిష్న్రభుం డని రక్నాకరపురవాందు రాజు ఆనము 
ద్రాంతేము పుడమి నేలుచుండెను. ఆతని! త సస్సునకు 

మెచ్చిన గారీపతివరముచేత హర్ష నతీజేవియందు కుమారుడు 
కలిగెను. ఆమె తననోట చంద్రుండు ప్రవేశించినట్లు కల గని 
నందున రాజు ఆతనయునికి నోము ప్రభుం డని వేరు సె బ్రను, 

ఆ కుమారుడు అమృతమం యము లైన గుణనములబే తక ప 

నయనోత్పవము శే వాయు'ము డ్ మముగా. అప్సు. కూయుంయు 

ధరణీభరణత ముడు త స దు జన్నప్రయుండు. నయిన 
యాకునూరుని రాజు ప్రేమతో యువరాజును వనీ తన మంత్రి 

వ్ర భాకరునికుమారుని "ప్రియంక డనెడి సద్దుణుని అతని! 

మం త్రినిగా ఇచ్చెను. ఆనమయమున sos దివ్యా 

క్షమా నొక దానిని తెచ్చి మాతలి నోమవ వ్రభునితొ" ని ట్రనియె. 
“నీవ ఇంద్రుని చెలికాండవు విద్యాధతు యవ; ఈ లోకమున 
హి... నీకు ఉచె మై ఫో వను కోసుకు అశ శన మును 

హయో త్రమమును ఇంద్రు,ండు పూర్వ న్నహముే పంటీ 

నాడు. దాని నెక్కిన నిన్ను శ శత్రువులు జయింప నేరరు. ” 
ఇట్లు పలికి సోమ వ ప్రభునికి గుణ్జము నొన్చగిం ది సక్కృతుం (2 
మాతలి ఎగసి న్వర్షమునకు పోయెను. సోమ వ్రభుండు ఆదిసము 
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ఉత్సవ మనోహరముగా గడవీ మలునాండు తండ్రితో న్ 

ట్రనియె = “నాయనా జయింపం దలంవ కుండుట క్ష త్ర్రీయ 

ధర్మము కాదు. కాన నా కనుజ్ఞ ఇమ్ము, నేను దిగ్విజయార్థము 

తర లెదను. ; తండ్రి జ శ్వ తిప్ప్రభుండు సంతోషించి జై త్ర 

యా త్రార్థము సరంజూము చేసెను 

పోదు ప్ర భుడు మంచిదినమున తండ్రికి నమస్కరించి 

చక్ర దత్త్వమైన యాయళ్వమునెక్క్ బలసమేతుం జై తరలెను, 

అశ్ళో ప్ర భావముచే మవహోవిక్రమళాలి యతడు రాజుల నెల్ల 

"గెలిచి రత్నములను గ్రహించెను అతండు శత్రువుల తలలతోం 

గూడ తనధసుస్నును వంచెను; ఆ ధనుస్సు మరల ఉన్నత 

నూమయొనుగాన్ని శత్రువుల శిరములుమా త్రము ఉన్న తములు 

కాలేదు. అట్లు కృ ఆర్థం డై మరలి వచ్చుచు పామవత్పమిోాప 

మార్లమున దండును విడియించి వంట ఆడుచుండి, చైవ 

వశమున రత్నఖచిత మైన యొకకిన్నరమును చూచి దానిని 

పట్టుకొనుటకై ఆ యిం ద్రాశ్ష్టము నెక్కి. వెంట దణ మెను, 

అ  కిన్న రము కొొండగుహాలోవలం దూజ్ అదృశ్య మాయెను. 

అప్పటికి సోము ప పృభుఃడు దండును బాసి చాలదూరము పోయి 

యుండెను. సూరున్థిండు సక లదిక్కుులను తన తేజము వెదచల్లి 

సంఛార్థిసంగమకారిణి మైన పడమటి దిక్కును చేరెను. సోము 

ప్రభుండు బడలి ఎట్టకేలకు నిలిచి యొక మహాసరస్సును గని 

దానితీరమున అరాత్రి గడవువాం జై నను దిగి దానికి 
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తృణోదకములు ఇచ్చి తాను ఫలములు భతీంచి, నీరుత్రాగి, 
విశ్శమించెను. ఇంతలో ఆకస్మికముగా గీతధ్వని వినబజెను. 

కుతూవాలముచే దాని ననుసరించి పోయి సోమ వ్ర భంది 

సమిావముననే శివలింగము నెదుట పాడుచున్న యొక దివ్యాం 

గనను చూచెను. ఈ యద్భుతరూప మొవ తెయోూయని ఆళ్చర్య 
వడుచున్న యతనిని ఉదా రాకారుని చూచి ఆమెయు అతిథి 

సత్కారముచేనీ “ఎవరవునీన్రు? ఈదుర్లమభూమికి ఒంటరిగా "నేల 
వచ్చితివి? అని యడి”ను. అంత నతడు తన వృత్తొంతమును 
చెప్పీ ఆమెను '*నీవెవ్వ లెవు? ఈవనములో వల యున్నాను?” 
అని యడ్గను. అంత నా దివ్యకన్య “మహానుభావా కాతుకి' 

మేని నావృక్వంతమును చెస్పెదను వినుము.” అని బాన్బవుూ 

రాకులనే త్ర యె యిట్లు చెప్పసాగాను. 

నచట హామాదద్రినె _ల్తమున కాంచనాభ మని నగరము 
కలదు. అందు పద్మకూటుం డని విద్యాధ రళ్వతుండు కలడు. 
నేను ఆయనకు హేను స్రభాబేవియందు. కలిగిన తనయను, 
పుత్రాధిక ప్రియను, మనోరథ వభ యనుదానను. నేను విద్యా 
పృభావముచే చెలిక త్తెలతోయనాడి మూండుజాములళ"లములో 
ఆ శ్ మములందును ద్వీవములందుసు కుల వరష్గతములందును 

వనోవవనములయందును విహారించుచు ప్రతిదినము నాయన 
భోజనవేళకు అంటి! వచ్చుచుందుసు. ఒకనాాయ అచట సళ 

స్తేరమున విహరించుచుండి నేను వయస్యసమేతుని ఒకముని 
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పుత్రుని కని అతని రూవ శోభచేత దూతిచేతనుం బోలె 
ఆకృష్ట నై అతనివెంతకు పోయితిని. అతండు సాభిప్రాయ 

మయిన చూవుచేతనే నన్ను స్వాగతము అడిగాను. నేను 
కూర్చ్పుండంగా నాసఖ మాయిరువ్రర యభిప్రాయము నెజ్ంగి 

“ఈ మవహోనుభావు చెనండులో అని యతని చెలికాని నడిగాను. 

అవెలికాండు ఇట్లనియె. “బచటికి సమివముననే ఆ లే మములో 

దీధితిముంతుం డని ముని యొకండు కలడు. ఆయన బ హాశారి. 

స్నానార్థము ఒక నాడు ఈసరస్సునకు రాయగా అప్పుడు ఇచటి! 

వచ్చియున్న శ్రీ అతనిని చూచి కామించి, శరీరముతో ఆ 

దివ్యుసుందరుని కలయ నేరక, మనస్సుననే కలనీ మూనసపు త్రుని 
కనియెను. “నీ దర్శనముచేత నాకు కలిగినాండు ఈకుమారు(డు., 

కావున నీవు వీనిని శైకొన వలసీనది * అని పలికి ఆమె ఆ 
సుతునిదీధితిమంతునికిఒప్పగించి తరోథాన మైనది. అతండు అనా 

యాస లబ్భం డైన యాకోొమారుని సంతోవముతో గ్రహించి 

వానికి రశ్తి మంతుం డని వేరు వెట్టి వెంచి ఉపనయనము 

"కావించి సేనతో సక లవిద్యలు 'నేర్చను. ఆ రి మంతుండే 

ఈముని కువమూండు శ్రీవుత్తుడు నాతోంగూడ విహరించు 
చుండువాడు.” 

ఇట్లు పలికి ఆ వయన్యుండు నా సఖిని నా వృక్లాంత 

మడిగాను. ఆమెయు వేరు వంశము సకలమును చెప్పెను. 

అంతట వరస్ప రాన్వయ నామాదిజ్ఞానము కనిగి అత్యం'తాను 
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రక్తుల మై ఆమునివుత్రుడును నేనును అచట నుండంగానే నా 
రెండవచెలీ మాయింటినుండి వచ్చి “మూనాయన నిన్ను భోజన 

శాలయందు ఎదురునూచుచున్నాండు” అనెను. అంతట నేను 
మునివుత్రునితో త్వరగా మరల వచ్చెద నని పలికి అతనిని 
అచటనే నిలివి భయవడుచు మానాయన యొద్దకు 'పోయితిని, 

అచట కొంచెము ఆరగించి నేను వెలువడునంతలో నా మొదటి 
సఖి వచ్చి నాతో ని ట్లనియె. “ఆమునివుత్తుని సఖుడు త్వరితము 
గా వచ్చినాండు. ఇచట ముంగిట దా్య్వారమం దున్నాండు, నాతో 
నిట్లు చెవ్పీనాండు; “నన్ను మనోరథ వ వభయొద్దకు గగ శె ముంతు(డం 

తనతం డ్రైవలన తాను నేర్చిన దైన యాశాశగమననిద్యశు వచ్చి 
న స ‘© ప్రాణేశ్వరిని బానీన నన్ను మదనుండు అతి 

దారుణదళ కు తెచ్చినాండు. దక తణ మయినను ప్రాణములను 

నిలుపుకో? జాలను.” అని చెప్పు మని వంవినాండూు. ర ఆ మంటు 

నిన్న వెంటనే నేను, ఆ వయస్యుంటె దారి నడువంగా, సఖితోం 

గూడ ఇచటికి వచ్చి, ఇచట నేను లేనందున చంద్రోదయము 
చేత గత ప్రాణుం డయిన నునివుత్రుని కంటిని. అంతట నేను 

వియోగ్వార్సిచే సన్ను నిందించుకొనుచు అతని కళేబరమును 

కొని దానితోడ అగ్ని ప్ర పవేశము చేయుటకు నిశ్సోయిం చుకో' "న 

యుండగా ఆకాశనునుండి 'తేజకప్రంజాక త యొక పురుషుడు 

ఆ దేహమును కొని ఆకాశమున శేగిరి పోయెను. అంత నేను 
మాత్రమే నిప్పులో పడుటకు ఉద్యమించునంతలో ఆ కాళనాణి 
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యిట్లు పలికెను 2 “మనోరథ వృథా, ఇట్లు నేయకుము. ఈ ముని 

వుక్రునితో యథాకాలమున నీకు మరల సంగమము కలుగును.” 

అది మొదలు నేను మరణము మాని ఇచటనే బద్ధాళ నై 

అతని నెదురునూచుచు శంక రార్చన నేయుచున్నాను. ముని 

పుత్రుని చెలికాండును ఎచటికో నాకు అగవడక పోయెను. 

ఇట్లు ఆమె వలుకంగా, సోమ ప్రభుండు “నీవు ఏకాకిని వై 
యున్నా వేమి? నీవెలి యెక్కడ? అని యడుగగా, ఆ విథ్యాధరి 

మరల ని ట్లనియెః. “సింహవిక్రముం డని విద్యాధ రేశ్వరుండు 

కలండు. అతనికి అనన్య సమాన మకరందిక యని తనయ కలదు, 

ఆమె నా _ప్రాణసఖి, నాదుఃఖముచే దుఃఖత మై నావ్నార్తను 

తెలిసికొని ర వ్యని నాయొద్దకు ఒక సఖిని వంవెను. అంత నేను 
ఆ సఖితోంలాడ నా సఖిని పంపి ఒంటిరిగా నున్నాను.'_ ఇట్లు 

ఆమె పలుకు చుండంగానె ఆ చెలి ఆకాశమునుండి దిగను, 

ఆమెను మనోరథ ప్రభ సోమ ప్రభునికి చూపి ఎలుకవజీివెను. 

ఆమెయు మకరందికాకుశలమును చెప్పెను. అంత నామెచే 

మనోరథ ప్రభ నోమప్రభునికి వర్ష శయ్య చేయించి గుజ్జమునకు 

గడి వేయించెను. అందటును రాతి, నిదించి తెలవాజంగానే డే క సక ల 
మేల్కొని ఆకాశమునుండి దిగుచున్న విద్యాధరు నొకనిం 

గాంచిరి. అతడు దేవజయు డను వాడు మనోరథ వ సృభకు 

నమస్కరించి కూర్చుండి యిట్లు పలికెను: * మనోరథ ప పృఖా, 
సింహని క్ర మ మవోరాజు చెప్త పుచున్నా (డు: “నీకు వరుడు నిక్భి 



మక రందిక కథ 1059 

తుండు గాక నాకూతురు మకరందిక వివాపవానూడదంట. కనుక 

నీవే వచ్చి యీమెను వివావోర్ధము బోధింప్రము. ఈ మాట 

విని సఖీన్నే వాముచే ఆచటికి మనోరథ ప్రభ బయలువెడలంగా, 

సోమ ప్ర భుడు “ఓ మవోనుభావు గాలా, విద్యాధర లోకము 

చూచుటకు కుతూపాలముగా నున్నది. నన్ను. గూడ కొని 

పొమ్ము. అళ్వము వక్కడనె గడ్డి మేయు చుండును గాక అని 

యడిగెను. ఆమెయు అంగీకరించి సోమ ప్రభుని 'దేవజయుని 

యొడిలో కూర్చుండం బెట్టి సథీయుత మై అందజతోను ఆకాళ 
మార్షనున మక రందికయొద్దకుం బోయెసు. ఆమె ఆతిథ్యము 

చేసి మనోరథ ప సృభను, ఆత. డవ రని సోమ వ వ్రభునిం గనార్చి యడ 

గను. ఆమె కన్ నృత్తాంతమును చచ్చెను. ముకరంగి కా 

మానసమును సోమ ప్రభుడు దర్శనమా త్రముననే హరించు. 
అతడును ఆమెను రూపవంతురా లయిన లతీనిగా మనస్సు 

నెంచి ఈమెకు తగిననరు(డు ధనుః డెవడు అని తలంషును, 

పిమ్మట నై ౧ రాలావనులతో మనోరథ J భ మకరంగాకణయు నీ 

చండీ, వివాహా మేల ఒల్లను? * అని యడిగెను. “నీపై వుని 
అంగీకరింవక యుండగా, వ్రాణాధిక వయిన నిన్ను అత క క్ల కృనుంచి 

నేనుమా త్ మెట్లు వివాహ మగుదును* అని శక్ర. సక స 
వణయముగా పలికెను, మనోరథ వభ అనియు, 'ముస్టరాలా, 

వరుని వరించితిన్సి అతని సంగమము నెదురు నూచుచ 
ఇచట నున్నాను.’ అంత మకరందిక “అ టయిన నీమాట వ శా స్త లో 

Uh) 
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రము నడుచుకొనియెదను. అనియెను. అంత మనోరథ వభ 

మకరందిక యభిప్రాయము నెలి(గి యి ట్లనియె.= 

సఖ, అతండు సోమ ప్రభుడు, లోక మెల్ల గ్రుమరి వుపషుడు 

నీకు అతిథిగా వచ్చి యున్నా(డు, ఓ సుందర్కీ ఇతనికి నీవు 

అప్పుడు అతిధినత్మా_రము చేయవలనీనది.”  మకరందిక పలి 

శకెను. “శరిరము మొదలు నాది సర్వమును ఈయనకు ఇప్పుడు 

అర్ధ్యముగా ఇచ్చితిని. ఇచ్చయేని కొనును గాక?” ఇట్లు ఆమె 

పలుకగా మనోరథ పృభ ఆ ప్రీ తిని క్రమముగా ఆమెతం డ్రి క్రి 

తెలిసి ఆ యిరునవురకు నివాహనిశ్చయము చేయించెను. సోను 

వ్రభుడు సంతోషించి మనోరథ వభతొ ని ట్లనియె. “నీయా 

శ్రోమమునకు నే నిప్పుడు పోయెదను. ఒకవేళ నామం త్రీయు 

టైన్యమును నన్ను వెదకుచు అచటికి వచ్చియుందురు. కనుక 

అచటికి పోయి సై న్యవృ త్తౌంతము నెటింగి వీముట మంచి దిన 
లాం న 

మందు మకరందికను వివాహ మయ్యొదను” వళల్లై యని షో 

రథ వ్ర భ అతనిని మరల చేవజయుని యొడిలో కూర్చుండ బెట్టి 
ఖ్ జో . అ 9 తేన యా శ్ర మమునకు కొొనిసోయెను. అప్పటికి మంత్రి ప్రాయం 

కరుం డను వాండు అతని దారిని వెదకుచు దండుతోం: గూడ 

అచటికి వచ్చి కలనికొనెను. సోమ వ్ర భుండు అందులకు నంతో 

పించి అతనికి తన వృత్తాంతము నెల్ల వివరించుచుండెను. 

అంతలో తం డ్రి యొద్దనుండి సోమ ప్రభుని రీఘముగా రమ్మని 

జాబు కొని దూత వచ్చెను. అంతట దండును వెంటంగొని 
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మం త్రియొక్క యనువోతిని నోమప్రభూండు తం డ్రియాజ్ఞ ను 

మాజిక్ “నాయనను చూచి త్వరగానే వచ్చెదను. అని మనో 

రథప్ర భతోను చేవజయునితోను వలికి వెడలి పోయెను. చేవ 

జయుడు పోయి ఆ వృత్తాంతమును అప్పుడే మకరందికకు 

తెలిపెను. ఆమె విరవితురయై ఉద్యానములలో వ్రీ తి నొంద 

దాయెనుు గీతమందును సఖిజనముందును వ్రీ తి నొందదాయెను ; 

శథుకముల వినోద వాక్కుులను సయితము విన నొల్ల దాయెను; 

ఆవోరమునుకూడ మానెను. భూషణాదులమూట వెవ్చ నేల! 
తల్లిదండ్రులు వయత్నవూర్వకముగా ఎంత అెలివి చెప్పినను 

దుఃఖము మాన కుంజెను. తామురాకుం బాన్నును తణములో 

వదలి ఉన్నాదినిగా తిరుగుచు తప్పిదం డ్రు,లకు దిగులు కలిగించు 

చుండెను. వారు పలికినట్ట యోదార్సు వచసములను ఆమె 

గ హింపకుండ గా వారు ఆమెను ఇట్లు శొపీంచిరిః _“నిథీ' 9కు లైన 

బోయల నడువు ఈబేహాముతోనే నీజన్త మును మజుచి కొంత 
కాలము వడియుందును.” ఆ శావముచే ఆమె వంటనే నిషాదుల 

యింట నిమాదకన్యక యాయెను. ఆ దుఃఖముచే వళ్చా _త్రస్తుటై 

తల్లిదండ్రులు మృతి బొందిరి. ఆవిద్యాధ' రేం ద్రుండు వూర్వము 

సర్వళాన్త్రవిదుః డై బుషి యై యుండెను. వూర దోష 
శేషముచేత చిలుక యయినాయ. అట్లీ అశని భార వాము 
అడవిపంది యాయెను. ఆ చిలుకయే ఇతడు, చదివిన "నిని 

తపోబలముచే స్మరించుచున్నాండు. వీనికర్త్మగలిషై చిత్ర్యమునకు 
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నేను నవ్వితిని. ఈకథను రాజసభలో చెప్పి ఇతండు విముక్షు 
డగును. సోను వ్రభుండు' అఇతనికూంతును మకరందికను ఇవ్వుడు 

నిహోదియైన దానిని ఇంకను వనిడ్యాధర జన్మనుందు పాందంగలండు. 

మనోరథ వ్రభయు ఇప్పుడు రాజుగా పుట్టి యున్న రశ్ళిమంతుని 
అప్పుడే పతినిగా పొందగలదు. సోమ ప్ప భుండు తండ్రిని దర్శించి 

యిప్పుడు ఆ శృ మమునకుః బోయి ప్రియా (ప్రాప్తికై ఈశ్వరుని 

గనార్చి తపస్సు చేయుచున్నా (డు. 

ఇట్లు పలికి పులస్త్య మవోముని విరమించెను. నేనును 
అధు గ 9 నా NO ఫూర్వ వృత్తాంతమును జ్ఞ పికి తెచ్చుకొని హర్ష నొక వర్యా 

కులుండ నైతిని. నన్ను ఆశ్రమమునకు గొని పోయిన యా 

మరీచిముని వెంచుచుండెను. నాకు టెక్క_లు రాంగానే వశీ 

జాతి సులభ మయిన ఛావలమువేత నేను అచట నచట తిరు 

గుచు విద్యానుపిమలను ప్రకటించుచు కడపట నిపాద హాస 
“గతుండ నై యిప్పుడు నీ సన్నిధికి వచ్చితిని. ఇవ్వుడు నాకు పక్షి 

జన్మ కారణ మయిన పాపము తీణీనది. 

ఇట్లు చిత్ర వాక్కులతో సభలో కథ చెప్పి ఆ శుకము 

విరమించెను. ఆ రాజు ప్ర మోదభరితొంతరంగుం డాయెను. ఈ 

లోపల సోమ ప్రభునితో తపస్తుష్టుండైన మహేళ్వరుండు, స్వవ్న 
మందు దర్శన మొసంగి యి ట్లాన తిచ్చెనుః “రాజా, లేలెన్ము , 
సుమనో రాజుకడకుం జనుము, అట నీ ప్రాణ ప్రియను గూడెదవు. 

తం డ్రి శాపంబుచే ముక్తాలత యను వేర నిషాది యై మకరందిక 
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చిలుకతనువుం బొందినతం డ్రిం గైకొని ఆ రాజునొద్దకుం బోయి 

యున్నది. నిశ్ను( గన్నంతనె యావిద్యాధరి కాసవిము క్ష యై 

ఫూర్వజనృమును స్మరించుకొ “నును, అచ్చట విరా కరునురకు 

నొండొరువులం బెలినికొన్న హ గ్ధాతిరేకంబున సంగముంబు శో 

భిల్లును” ఇ ట్రని రాజును కరుణించి భ క్రవరదుంచు గిరిజాపతి 

తనయా శృమమం దున్న ట్టి ల మనోరథ ప్రభను 

ఇట్లు పాచ్చరించెను. “వ్రుత్తి, నీవు గోరిన నరుడు ఆ ముని 

సుతుండు రశిమంతు(డు ఇపుడు సుమననుం డను వేర రాజుగా 

జన్నించియున్నాండు. కల్యాణి, నీను వంగి యాతనిం గూడుము, 

"1 గక జయ నళ అ అర 99 నిన్ను గన్నంత నతండు తన పూర్వజన్మ మును స్మ్కరించును. 

బ్రత్రెజంగున పరమేశ్షరునిచేత నానతి వొంది యయ్యిగునురు 

నిద్యాధరకన్యయు నోమ వ్ర భుడును వెంటనే సుమనో రొజు 

నాస్టానికిం జనిరి, అచట వుకరందిక సోము వ్ర భునిం గాంచి కొప 
భశ గం క = అజర్ నుక యె తో 'లిజన్మమును స్మరించికొని దిన్య మైన తనవిద్యా 

ధరీ చేసామును బొంది అతనిని కంఠాలింగనము చేనికొ సను. 

అతడును గిరిజాపతి ప్రసాదముచే మూర్తీభవించిన దివ్యాభోగ 

లశ్షీనించో లె మకరందికను కౌంగిలించుకొని తృ్పనొం'చెను. 

సుమనోమవా రాజు కూడ మనోరథ ప్రభను చూడంగానే వూర్వ 

జన్మమును స్మరించుకొని అప్పుడె ఆకాశమునుండి రాలిన తన 

ఫూర్వ దేహమును చొచ్చి మరల నా మునీంచ్రవుగ్తుండే ర్వ 
లో ue 

మంతుంచే అయి ఆ స్వ కాంతత్౮నా2 తన (యూ wu వుమునరు? 
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బోయెను. సోమ ప్రభభూవతియు వ్రియాసమేతుం డై తన నగర 
మునకు బోయెను. చిలుకయు వఠీ చేవామును త్యజించి తపో 
రి తమయిన లోకమునకు పోయెను. -ఈరీతిని కాలవిలంబ మైనను 

ప్రాణులకు విహితనమాగమము కలుగు చుండును. 

ఇట్లు నరవాహానదత్తుడు గోముఖునివలన అద్భుతకథను 
విని శయళయందు ఉత్సుకు: జై సంతోషించెను. 

ర.వతర౦గ ము. 

శ 

ఇట్లు విద్యాధరీియుగళకథను వర్ణించి మం త్రి పుంగవుడు 
గోముఖుండు మరల నరవాహనదత్తునితో నీ టనియ దేవా ఈ 
లోకములో సామాన్య జనులుకాడ కొొందబు వివేకవంతులు 

బ్రహపరములు కోరినవారై కామావేగమును సహింతురు. 
అందులకు ఒకకథ కలదు, వినుము. 

కులధరుం డను రాజునకు శూరవర్మ్శ యను నేవకుండు 
పౌరుషశాలి కులపుత్రు (డు ఉండెను. అకు ఒకప్పుడు us 
మాంతరమునుండి వచ్చి నిశ్శంకముగా ఇల్లు నొచ్చినవాం డై 
అచట తనమిత్రు నితో నే సంగత మొన తనభార్యను గాంచెను. 
కాంచి యతయ భె ర్యముచే క్రోధమును ఆంవుకొని తనలో 
తాను “పళుప్రాయుం డైన యీ మి త్రీదోహిని చంపిన నేమి 
ప్రయోజనము? దుశ్చారిణిని ఈ పాపాత్తురాలీని దండించిన 



సీంవావృషభాదిక కథ, 1065 

ఏమి ఫలము?' పావభాజనవు నైన నన్ను నే నేమి చేకొందును?ి 
అని తలపోసీ బ్రరువ్రురతోను “మీరు మరల నాకంటి కగవడిః 
చంపివేనెదను, నాకంటికి అగవడక పొండి.’ అని వలికి తతీమి 

నెను. వా లెచటికో పోయిరి. శూరవర్శ ముట్ యొక తేరు 

వివాహ మై సుఖ ముండెను. రోధముసు జయించినవాడు 

దుఃఖభాజనము గాండు. తెలివి గలవానిని విపత్తు బాధింవదు. 

తిర్యద్ధంతువులకుం గూడ ప్రజ్ఞవలన నేమనుగాని పరాక్రమము 
వలన గాదు. అందులకు ఈనింహవృహభాది కథను వినుము 

సింహవృ్ఫపషభాదిక కథ 

వూర్వము ఒకానొకనగరమున ఒక వణిక్కువమూరుంయ 

ఉండెను. అతండు ఒకప్పుడు 'బేరమునశై మథు రావురమునకు 

వోవుచుండంగా బండియెద్దు సంజీవక మనునది బండి లాగుచు 

దారిలో బరువ్రుచే కాండి విటిగిపోయగా కొండయుూటబున చలో 

కాలు జాజ్ పడి దేహ మెల్ల చూర్ణ ప్రాయముగా సలుంగుడు 
వాంబెను. ఆ దెబ్బకు ఒడ లెజలుంగక వడి యున్న సంజీవకమును 
ఎంత్ ప్రయాస వడియు లేవ లేక వణిక్కుమూరుండు నిరాళ్ 
చేసీకొని దానిని వదలి తాను మాత్రము పోయెను. కొంత 
సెపటికి సంజివకము దైవానుగృహమున నేదబేణి లేచి మంచి 
గణక మేయుచు మెల్లగా యమునాతీరము చేరి క్రమక్రమముగా 
మంచి మెంతచే బలిసి కోలుకొనెను. మూంపురము పెరిగి 

శివునిగ్వివో లె వుట్టలను కోరాడుచు మదించి అంకెలు హేను 
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చుండెను. ఆనమోోావపమున ఒక నీంహము పింగళక మనునది 

పరా క్రమముచే అడవినెల్ల ఆక్రమించి యేలుచు ఒక గుహలో 

నివసించి యుండెను. ఆ మృగ రాజునకు అరున్ఫరు నక్క_మం త్ర, 

లుండిరి. ఒకనివేరు కరటకుండు, రెండవనాఃడు దమనకుందు. 

ఆనింసామే ఒకప్పుడు జల పొనార్థము యమునాతీటమునకు 

వచ్చి చంతనుండి పర్పిన సంజీవకునిణంకౌను వినెను, అ శ్రుత 

ఫూర్వమె దిక్కులు వీక్కటిల్ల వ్యావీంచుచున్న యానాదమును 

విని నీంహాము 'ఆవాోవో! నాదమే యీవిధముగా నున్నది! 

నిశ్చయముగా ఈచెంత నేదో గొప్పజంతువు ఉన్నది. అది 

నన్ను చూచిన, తక్భ ణము చంపును. లేదా ఈయడవినుండి 
తటుమును.’ అని తలపోని జలము త్రాగకయే మరలి అడవి 

వొచ్చి తనచింతను అనుచరులకు తెలువక భయనుచే దాగి 

యుండెను. అంత నతనిమం త్రి పాజ్ఞుండు దమనకుండు రెండవ 

మంత్రి యగు కరటకునితో “భద్రా మనదొర జలపానార్థము 
పోయి త్రాగకయి వడివడిగా వచ్చినాడు. ఇందుల కారణ. 

మును మనము అడిగి అెలిసికోవలయును. అనెను. అంతట, 

కరటకుండు “ఇ చేమి వనపనియా ? నీవు మేకు వెజికిన కోణి 
కథను వినలేదా?” అని యాకథను చెప్పం దొడంగెను. 

మేకు పెతీకిన కోంతికథం 

ఒకానొకనగరములో వ_ర్హకుం డొకండు విస్తారము కలప 

తెప్పించి "దేవాలయము కట్టించుచుండెను. అచట పనివాం డ్రు 
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ఒకదూలమును అంవముతో సగము కోనీ సందులో గూటము 

దిగంగొట్టి యుంచి యింటికిం బోయిరి. అంతలో నచటికి ఒక 

కోతి నచ్చి గూటము దించి యుండిన యా సందులో చావల 
ముచే మృత్యుముఖంబునంబో లె కూర్చుండి కాల వోదిత మై 

రెండుచేతులతోను ఆ గూటమును వెజికి వేనెను. గూటము 

లేచి పోలగానే దూలముయొక్క చీలికలు రెండును కలనీకొనం 

గా నడుమ నున్న యా కోతి చిదిగి చచ్చిపోయెను. ఈ రీతిని 

బోలిమాలినవనికి బోవువాండు నశించును. కావున మృగ రాజు 

స్థితి ఏ మయిన మన కేమి? 

అట్టు కరటకునివలన విని దమనకుం డనియొ; “స్కభఖు 

చిత్తములో చొరబడి తెలివి గలవాండ్రు సర్వదా నిళీవ 
భోగములు పొందుదురు. ఉదరవూరణమా త్రము సునీక్రనని 
వాం డెవడు? అంతట కరటకుండు  నేవకునికి తనంతట శాత 

దొరయం దధికముగా వ్ర వెశించుట ధర్మము గాదు. అనెను, 
దమనకుండు “అట్టుగాదు. ఎల్ల వారును తమన త్ర ఏమునకు తగిన 
ఫలము కోరుదురు. కుక్క ఎముకకు తృ _ప్తిపొందును. నీంహము 
వనుంగుమిోంది కెగురును.? అనెను. “ఇట్లు చేయుదుమేని దొర 
సంతనించుటకు బదులు కోవగించినయెడల మన శేమి ఫలము ? 

దొరలు పర్వతములవలి మిక్కిలి కర్కళులు, _స్షద్ధులు, 
ఘాతుక జం తాషవృతులు, దురాసదులు, నివములు. * ఆని 

కరటకుడు పలికెను. దవమునకుడు “అది సత్య మే, తేలిపి 
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గలవాందు ప్రభువును చి త్స మెజింగి స్వాధీన పటుదుకొనును.’ 

ఆనెను. 

అంతట కరటకుండు అళ్ల్లు చేయు మునంగా దవునకుండు 

నీంహమునొద్దకు పోయి నమస్కరించి కూర్చుండి యతనిచేత 

మన్నన వడనీ యిట్లు విన్నవించుకొ నెను. “దేవా, నేను నీకు 
కులాగతు:డను, భృత్యుండను, హితుండను. వరు సనయినను 

పిాాతుని చేర్చవలయును. తనవానినై నను అహితుని తో "లంగింవ 

వలయును. హిత మయిన పిల్లిని వెల యిడి యయినను తెచ్చి 

'వెంతురు. అహిత మయిన మూవశమును వంటయిట్టిన దాని 

నైనను శ్రమపడి యైనను చంపివేయుదురు. నేమము కోరిన 
యెలిక తన మేలు కోరు భృత్యుల మాటను విన వలయును, 

దొర యడుగ కున్నను వారు సమయమందు దొరకు హితము 

చెప్పవలయును. కనుక్క దొరా! నాయందు నమకము గలవేని 
కోపిందక దాక చెన్పెదవేనియు ఒకవిషయ వుడెదనుం 
పట్టు దమనకుండు వలుకంగా, వింగళక మవొరాజు చి తగించి 

'ఓయ్కి నీవు నమ్మక మయినవాడను. మాయందు భక్తీ గల 
వాడవు. కాన నిశ్శంకముగా అడుగుము” అనియె. దమనకుడు 

“దేవ్యా నీవు దవ్పీచే జలపానార్థము ఏటికి పోయి జలము 

త్రాగకయ మరలి చింతా క్రాంతుండ వై వచ్చినందులకు కారణ 

మేమి?’ అని యడిగెను. ఆమాట విని మృగరాజు వీడు నన్ను 

కనిపట్టినాండు. వీడు నాయందు భ కును, వినియొద్ద దాయ 
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జ నేల” అని తలంచి వానితో ని ట్లనియె. “వినుము. నీకు చెప్పక 

చేను దాంచునది యేమియు లేచు. నీటియొద్ద నుండగా నాకు 

ఒక గొపప గ ర్హన యపూర్వ మై మెనది వినంబడినది. ఆ యుగ, నాదము 

నాకంశు గొప్ప దయిన యొకస_త్త (ము దని గలంచుచున్నా ను. 

ప్రాయికముగా జంహువు శశానురూవనముగా నుండును. బ్రహ 

యొక్క జంతుసృష్టి అధికాధికముగా విచి త్రముగా సన్నని, 

ఆ జంతువు ఇచట ప్ర 'వెశించినందున ఇశ ఈ చేహము నాది 

గాదు ఈవనమును నాది గాదు. కనుక నేను ఇచటినుండి 

మణీ యే యడవికేనియుం బోవలయును. ’ అట్లు పలికిన 

దొరకు దమనకు డి ట్లనియె. భూరుండను దేవా, ఈ మా 

నకే యడవి వదలి పోయెడ ననియెదవు. నీటిచేత ఆనక ట్రును, 
కొండెముం'చే న్నే హమునుు దాంవమిచే రహస్యాలోచనయ్యు న్ 

మాతృముచే వ వాడును భంగవడుట ల్య్యెము. యంది 

శబ్లములుకూడ భయంకరము లగును. వభూ, త్త స మెటుంగన 

భయవడం గూడదు. భేరిజంబుక కథను వినుము. 

భీరీజంబుక్కక థం, 

ఒక యడవిలో నొకనక్క_ ఆవారార్థము తిరుగుచు ఒక 

చోట యుద్ధము జరిగిన టే. త్రమును ష్య దణీనీ అచట నొ 
గంభిరధ్వనిని విని అదివచ్చినవై పు చూడ్కులు నిగిడించి అచట 

అదృషస్ట్రవూర్వ మయిన యొక 'ఖేరిని కని “ఏమి యిది! ఇచే నాయిన 
జంతువా, పట్టు పరున్నదా * అని చించించుచు, అగి కదల 
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ఉండుట గని ఇంత కేగి చూచి జంతువు కా దని తెలిసీకొ నెను, 

గాలికి ఆడుచున్న అతెల్లుకాండ తగులం దగుల భేరీముఖముతోలు 

భబ్చిం చుచుంజెను. దాని నెణీంగి గోవమాయువు, భయము తీటి, 

వ్రందులో తిండి శేముయిన దొరకునా యని తోలును కొి! 

లోన జొచ్చి చూడ కేవలము కౌయ్యయు తోలును ఉండెను, 

ఇట్లు, మోబోంట్లు శొబ్బ్దమాత్రమునకు వెజతురా? నెల ' 

విచ్చిన నేనుపోయి దానినెజీగి వ చ్చెదను,” నీంహాము “శ కుడ 

వెన పోయిరమ్ము” అని నెల విచ్చెను. అంతట నక్క యమునా 

తటమునకు శబ్లానుసారము గా పోయి వమూడంగా అచట నొక 

యెద్దు మేయుచుండెను. దమనకుండు సమిాపించి దానితో 
నొడంబడిక చేసికొని మరలి పోయి నింహముళొ* ఉన్నది 
యున్న క్లే చెన్నైను. 

అంతట వింగళకము. సంతుష్టితో *దమనకా, నీవు ఆ 
గొప్పయెద్దును పకిచయము చేనికొంటివేని దానిని యు_క్టిగా ' 
ఇచటికి తోడ్కొని రమ్ము, ఎట్టిదో చూచెదను: అని చెప్పి 
దమనకుని మరల సంజీవక మునొద్దకు పంచెను. దమనకుడు 

పోయి ఎద్దును “రారమ్లు, మాదొర నీవై సంతోషించినాండు. 

నిన్ను పిలుచుచున్నా (డు. అని పిలువగా ఎద్దు భయమనుచే రా 

దాయెను. అంతట దమనకుండు మరల వనమునకుం బోయి తన 

దొరచ సంజీవకునికి అభయ మిస్పించి మరల సంజీవకునొద్దకు 

వచ్చి అభయము తెలిపి ఓదార్చి నీంగముకడకు కొనిపోయెను. 
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వ్ర ణమిప్లీన సంజీవకమును 'నింహాము “రా, నాయొద్ద నె ఇచ్చట 

నిర్భయముగా ఉండుము.” అని సత్క_రించెను. అళ్ల్లే ఎథ్టు 

అచటనే యుండెను ; క్రమక్రమముగా ఆయిరున్రరమై త్త యు 
బలపడి మృగ రాజు అతరయులయందు విముఖుం డయి సంజబీవక 

తత్పరుం డై యుండెను. 

ఆ స్థితిని గని ఖన్ను( డై దమనకుడు కరటకునితో ని 
టనియె. “ చూచితివా, మనదొర శేనలము సంజీవకుని వన 

మైనాండు మనవైపు చూడను గూడ చూడండు, తాను ఒంటి 

గానే మాంసము ఇభ శ్రీంచుచున్నా (డు, మనకు పాలు ఫచ్చుట 

లేదు. ఈప్రభువు మూర్చుండు. వీనికి ఎద్దు నేస్పచున్నది. -ఈ 
యెద్దును తెచ్చుటయె నా తప్పు, కనుక ఈ యొద్దునకు ముప్పు 
కలుగునట్లు పృయోగము చేనెవను, మనప్రభువు ఈ యనసగ్యు ని 
వదలునట్లు చేనెదను.” కరటకుండు “మెలికాండ్యా ఇవ్వుడు పట్లు 
చేయుటకు నీకుం గూడ శక్యము గాదు. అనెను. అందులకు దను 

నకుండు “ చేనెదను చూడు నాప్రజ్ఞ, ప్రజ్ఞిగలవాయయు వమిచేయ 
చేంశు! ఇందులకు నిదర్శనము, వినుము. అని చప్పదొడంగను. 

కొంగను చంపిన యెండడ్ర కథం 

వూర్వము మత్స్యసమృద్ధ వముయిన యొకసరనులో ఒక 
కొంగ యుండెను. దానికంట వడక భయముచే మత్స్యములు 
దాంగుచుండినవి. వానిని పట్టుకొన లేక కొంగ వానితో న్ట్లు 

బొంకెను-- ' ఓ చేంవలారా ఇచటికి జూలరీ ఒకడు పచ్చి 
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యున్నా (డు. మిము తణములో వలలో పట్టి చంప నున్నా (డు. 
నాయందు ము నమ్మక మున్నయెడల నా మాటవ వ, కారము 
రండు. ఒకానొక ళు జాలరులు వతు. స్వచ్భ 
జలసమ్బున్టము ఒకసరస్సు, కలదు. మివఖ ఒక్కొక్క_రినిగా 
కొనిపోయి అందు వేనెదను. అక్కడ య గాక, * 
ఆ మాట విని ఆ వీజ్కి జంతువులు జడమతులు మత్స్యములు 

“అయ్యా అయ్యా కొంగయ్యా, అశ్లు చేయుము మేము, 
నిన్ను నన్గుకొని యున్నాము.” అని మొటజు వెట్టనవి అంత నా 

కొంగ ఒకటొకటిగా చేయవలను కొనిపోయి ఒకగుంటిమోాందం 

బెట్టుకొని భహీంచుచుండెను. చేయలను అట్లు కొనిపోనుచున్న 
మయాకొంగను ఆసరస్సులో నున్న యొకయెండ్రి కని, “ఎక్కడికి 
ఇంపలను కొొనిహోయెదవు?” అని యడిగెను. చేపలతో? జెనీ 
నళ్ల్లే కొంగ యెం డ్రితోః గూడ చెప్పెను, ఎండి భయపడి 
తన్ను నాడ ER కొపాడు మని కొంగను వేండెను. 
కొొంగయు దానిమాంనమునకు నోరూర చా నిని కజణచుకొని 
ఆతిండిగుంటికి కొని పోవుచుండంగా, ఎం ద్ర అచట భక్షీతము 
బైన మత్స్యములను అస్థికేషములను కని" 'ఆవా! ఈ కొంగ 
చేపలను నమ్మించి భ a గదా !” అని తెలిసికొని, 
తన్ను అది రాతివై బెట్టణగానే దానిమెడను తెగువతో తన 
రెండుగోళ్లతోను కత్తిరించి వేసినది, సమ్మట నాయెండ్రి కడమ 
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మత్స్యములక డకుం బోయి జరిగినవృత్తాంతమును వానికి చెప్పి 

వాన్ని ప్రాణములను రక్షించెను. అవియును మిగుల సంతనిల్లి నది, 

కావున ప వజ్లైయే బలము, ప్రజ్ఞ లేనివానికి బలమువలన 

వ్ర యోజనము చేదు. నీంహాశశక స వినుము. 

పహశశకక థః 

వూర మొక యడవిలో మహావరా క్రమళాలి ఓటు 

"లేనిది నీంహ మొకటి అగపడిన జంతున్రు న సంపహారించుచు 

ఉండెను. అంత నడవిలో మృగము లెల్ల కలయ: బలికికొని 

దానిక“ “ఓ మృౌేంద్రా నీకు దినమున కొక్కజంతునును 

ఆవోరార్భము పంసెదము, ఒక్క_నూ టే జంతున్రుల నెం 

గూల్చి చ స్వార్గవోని చేనీకొనిగదవ్రు?” అని వీస్న మించు 

కోన్నవి. అందులకు నీంహూము అంగీకరించెను. నాఃంటగపం:డంయు 

దినమున కొొకజంతువును నీంహాము ఆరగించుచుండంగా, ఒక 

నాండు ఒక చెవులపిల్లికి నంతు నచ్చినది, మృగము లెట్లను 

పంపగా తరలి నద్చుచు బుస్టిశాలి యా శోథకము తనలో 

తాని ట్లాలోచించెను. “ఆపక్మాలమందు తెలివి కోటుపోని 
వాడే గదా ధిరుండు. కావ్రున మృత్యువు ఆసన్న య్ర్ ౧నమన్న 

నెను ఒకయుపాయము పన్నెదను” ఇ ట్లంలోచించి శశకము 
సింగనునొద్దకు ఆలస్యముగా పోయి చేరను. అట్లు 'శానుసీంచి 

వచ్చిన శశకముతో నీంహము “ఓరీ శళుండా, నా భోజ 
వేళను దాంటి వచ్చితి వేను! నీకు చానుకంటి ఎక్కువ "బట 

68 



1074 క థాసరిత్సాగరము. లం ౧౦. త. ౪. 

కలీగించుదను. చూడుము” అనెను. శశకము వినయముతో 

“దేవ్యా అది నా తప్పు గాదు. ఏల యనగా వపవ్పుడు నేను నా 

వశములో లేను. నన్ను దారిలో మజీ యొక సింహము 
పట్టుకొని చాల నేవటికి విడిచి వెట్టినది.” అని విన్న వించెను, 

ఆ మాట విని సింహము తోశతో నేల తాటించుచు కోథారు 

శేవణ మై “ఆ సింహము ఎక్కడ నున్నదో చూపుము.” అని 
నశకమున కాజ్ఞూసించెను. “దేవా విజయంవేనీ చూడుడు. అని 

శశకము సింహమును ఒక నూతియొద్దకు కొనిపోయి *ఇందు 
లో నున్నది చూడు మనెను. నీంహము గర్జించుచు నూతి 

లోనికి చూచి అందు లేటనీటిలోని తేన ప్రతీబింబమును కన్ని 

దానిని రెండవనసీంహాముగాను, తనగర్జనకు ఆనూ*తిలోన కలిగిన 

వతిథ్వనిని ఆరెండవనింహముయొక్క_ వ్రతగర్జన గాన్కుతలంచి, 

యా నీంహమును సంహరించుటకై కోపముతో నూతిలోనికి 
దుమికి చచ్చెను. ఇట్లు శఈళకము వజ్ఞచేత తను బ్రదికి ఎల్ల 

మృగములను ఆ నృత్తాంతము చెప్పి సంతో వవెళ్టైను. ఇట్లు 

వ జయే బలముగాని పరా క్రమము బలము గాదు. అళ్లే నేనును 
జ్ఞచెత నా కోరికలను సాధించెదను.-- 

క 
వ్ర 

అట్టు దమనకుడు పలుకంగా కరటకుండు ఊరక 

ఉండెను. అంతట దమనకుడు పోయి తనదొర వపింగళకుని 

మల చింతా శాంతుండుగా నిలిచెను. ప్రభువు కారణనును 

అడుగంా రహస్యముగా నతనితో “దేవా ఎఅీంగి యూర 
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కుండ రాదు, గావున చెప్పెదను వినుము ; సామికి మేలు కోరు 
జ్ యె 

వాండు అనాజ్లాతుం డయ్య్యును హొంతమును చెప్పవలయును. 

కాన్న దేవ్యా, వెటుబుగ్ధి మాని నావిజ్ఞాపనను సావథానముగా 

వినవలయును. ఈ సంజీవకము నిన్ను గూల్చి నీ రాజ్యమును 

అవహరింవం గోరియున్నది. పది నీమంతి, మై నీవు ఎటీక్ నని 
వబ ల కా 

నిశ్చయించుకొని యున్నది. నిన్ను చంప గోరి తన కొమ్ములను ; మ్య 
చిముచు ఉండును. “గడ్డ మేయరిని నేను రాజనుగా మూరు 

AD 

సుఖనుగా నుందురు గాక, రండు మాంసభోజనుని ఈతని 

యు_క్టిగా చంనివెయుదము”* ఆని యడవిలోని జంతునుల నెల్ల 

విలుచుచున్నది. కావున ఈచొుబ్బును నీవు నివారింపనలణయును ; 
లో లో అరి లో జం ఇది యున్న ంతసేపు నీకు మము లేదు. ” అని బలి కము. భట్టు 

దమనకుడు చెప్పగా విని అంగఫకుంయు గ 4 సుమన యి?! 
గ 

యెద్దు, తుచ్చ జంతువు, న న్నెమి చేయంగలదు? నన్ను శరణం 
"౦ ce PN ఆ Vi i “శ టి ~~ 2]. we Nam nt | బొెచ్చి నాచిత నభ యు క్కతబ్ల ఐ నిష నినన నట్లు చంసబ్ధుదం యు! 

అని మాటు చెప్పను. 

దవునకుండు చెవ్పుదునా (ర దీ సా, టన్ ; "రాటు ద్క గా 0 

ఎవనిని తనకు సమాసునిఃం చేయునో వాడు 6*చనీరి గలఘ*6 
9 6 a శో అ] లో » డగును. ఆ నిది ఉచ్చితు అన యా యినసున్రరయందుసు పొద 

న నై లీ మూని బాలనేపు అట్లు నిలువ తేక వారిలో ఒకని వదు, 
మ -B మ్, దో Fe | ॥ మః a త... శో ళో దుష్టరొ గ్ని |. ద్య్యుండువి “లె పంతము. ఈసణించుతు. సది+ 

క్ర జ వీ అ రో? గ్గ గ్. ర కరో న్ అహితము'నే నేవించు ప్రభువును బుద్ధినుంతుండు వదలవలయు., 
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తొలుత అప్రియ మయినను పిదప పాంతనుగా పరిణమించ 

దానిని చెప్పువాఃడును వినువాండును ఎచట నుందురో అచ 

సీరి నెలకొనును. యోగ్యుల యాలోచనను వినక అయోగ్యు! 

బోధనలను వినువాండు త్వరలోనే ఆపద పొంది దుఃఖపడును 

'కావ్రును దేవా, ఈ యొద్దుమోంద నీకు స్నేహ మనంగా నేమి 

నీకు ద్రోహూము చేయ నున్న దీనికి అభయదాన మనంగా నేమి ' 

ఇది శరణు( బొచ్చుట యనగా నేమి ? మజీ నిత్యము నీచెంళే 

నుండు నీయెద్దుయొక్క_ ఉచ్చయందును వేండయందును పుట్ట: 

పురుగులు నీ బచేహమందలి మత్తేభ దంతాఘాత నృణములలో 

వ్ర, వేశించినయెడల యు క్లిగా నీవధ జరుగదా, బుదిమంతు(డు 

దురార్టుం డగు నేని స్వయముగా కీడు చేయండు, వాని సంగము 

వలన కీడు గలుగును. అందులకు ఈకథను వినుము 

నల్లియు చీర పేనును, 

ఒకానొక రాజునెజ్ఞలో మందవిసర్పిణి యను చీరవేను 

చిరకాలము నివనించియుండెను. ఆకస్మికముగా గాలికీ కట్టు 

కొని వచ్చి టీటిభ మను నల్లి యొకటి ఆనెజ్జలోనే చేరెను. 

దానిని చూచి మందవిసర్పిణి “నల్లి, నానివాసమునకు నీ వేల 
వచ్చితిని ? మణి యెచటి కైనను పొమ్లు.” అనెను. _ నల్జియు 

బ్రంతవజకు నే నెన్నండును (తాగి యెజుంగని రాజర_క్షమును క 
చని ం > జ క్రాగెద, దయ చేసి నన్ను ఇచట నుండ నిమ్ము.” అని వేడెను, 

మందవిసర్పిణి కనికరించి దాని నుండ నిచ్చి “అ టయిన నీవు 
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అకాలమందు రాజును కజవలగినాడదు, అతడు నిద్రలో సున్న 

పుడుగాని ర తాసక్తుం డై యున్నప్పుడు గాని, మృదువుగా కున 

వలయును.” అనెను టీటిభము అందుల కంగీకరించి అచటనే 

యుండి రాత్రి ఛయా్య్యాగతుని వ్రభువును అవసరవడి కటుచెను. 

అతండు “అబ్బా! ఏదో కబదినది!' అని అజుచుచు ేమను. 

అంతట మత్కుణము శథము పాటి 'పోయినది; ంాజభృత్యులు 

వెదకి మందవిసర్పిణి వొరకంగా దానిని నలిపి వేసిరి. అట్లు 

టీటిభముతోడి సహవాసమువలన మందవిశర్పిణి మరణము 
నొందినవి అశ్షే సంజీవకుని సహవాసముచేత్ నీకును ప్రాణ 

గొడ్డము కలుగును. నా మాటను నమ్మవేని ఆ సంజీవకము 

నీయొద్దకు వచ్చినప్పుడు అది నగూలములవలె వాండు అయిన 

తనకొమ్ములను చిమ్ముటను నీపె ప్రత్యషిముగా చూడగలను. 

పట్టు దమవకుండు బోధింవంగ? లోబడి పంగళకుండు 

సంజీవకమును చంవ  నిశ్చయించుఖొనెను. పంగళికుని యుభి 

ప్రాయమును తెలినీకొని దమనకుడు ఉణములో సంజినుకుని 

యొద్దకు చింతాశ్రాంతుంజుంబో లి బున. (న్యూ 

దమనకుడా, ఏమి యి ట్లున్నాను ? నీకు ఆరోోగ మా? అని 

సంజీవకుః డడిగెను. ' మిత్త్రమా, ఏల యతగిదనవు సీభకుం 

డయిన వానికి కుశల మెం దయినం గలదా? రాజుల “కేనంయు 

సదా ప్రయుం డగును? యాచకునికి ౧ *ఘవయమిు తవ్చునా?! కొట 

గోచకము కానివా' డెను! అని దమనకుందు వపిళిను. 
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“వయసా ఏమి యిట్లు దిగులు పడినట్టులు పలుకు చున్నావు! 

కారణము చెప్పుము. అని సంజీవకుం డడుగంగా, దమనకుడు 

మి త్రుండా వినుము, నీయందలి వీ తిచేత నీకు చెప్పుచున్నాను. 
అ © Uy 

మృగ రాజు వీంగళకుంయు ఇప్పుడు నీకు విరోధి మై యున్నా (డు, 

నిరవేతు:డు అస్థీరన్నేవా[డు నిన్ను వధించి భశ్రీంపం దలంచి 

యున్నాడు. ఇతని పరివారనువారు ఘూతుకులు సదా ఇతనిని 

వేరించుచున్నారు” అనెను. మునుపటి నమ్మిక చెత సంజీవకుండు 
wr శే 

దమనకుని యీ మాటను విళ్వసీంచి చింతాకులుం డై అతనితో 

ని ట్రనియె:---ఇనీ ! ఎంత నేవ చేసినను ముద్రపరివృతుం డైన 

ముద్ర ప్రభువు వైరమునే పొందును. నిదర్శనము విను. 

మదోత్క్మ్టటముకథ, 

ఒకానొక యడవిలో మదోత్కటు. డని యొక నింహము 

ఉండెను. దానికి పులి కాకి నక్సయు ' ముగ్గురు అనుచరులు 

ఉండిరి. సింహము ఆయడవిలో నొకప్పుడు ఒక లొట్రయ 

విడారునుండి చీలి ఏకాకిగా వోస్యకర మైన యాకృతితో 

తిరుగుచుండయగా మాచి * ప్ర చేమి జంతువు?” అని ఆశ్చర్య 

ముతో తన యనుచరులను అడిగెను. నానాదేశములు తిరిగిన 

దైన కాకి అది లొట్టియి అని శెలిసెను, అంతట సింగము 

కాతుకముచేత లొట్టియకు అభయ మిచ్చి తన యనుచరులలో 

చేర్చుకొని తనయొద్ద నుంచుకొొనెను, ఒకప్పుడు ఆనింగము గజ 

యుద్ధములో గొప్ప గాయములు పొంది అస్వస్థ మై అశనేకోవ 



మదోఠత్క్మటముకథ. 1079 

వాసనములు చేనిను. అనుచరులును అస్వస్థముగా నే యుండిరి. 

అంతట నీంహము ఆవారార్థము తరిగితీరీగి ఎక్కడను దొరకక 

లొట్టిపిట్ట లేని సమయమున కడమ యనుచరులను రహస్యముగా 

ఉపాయ మడిగెను. వారు చెప్పిరి “*వ్రభూ, ఆవత్స్చమయ 

మందు మేము ఉచిత కార్యమును చెప్ప వలనీనది. ఏలినవారికీ 

లొట్టియతో న్నేహ మనంగా నెక్టిది? దానినే యేల భత.ంపం 

గూడదు? అది గడ్డ మేయునది న్యాయముగా మాంసభోజనులకు 

మనకు ఆవోరను., అనేకులకు ఆ తులకు మాంసము "పట్టుట 

కొజకు ఒశదానిసి చంపుటయందు న భువునకు శొంగ 'యెల? 

“దానికి అభయ మిచ్చితీని, ఎట్లు చంవుదునుఃి అని యేలిన పారు 

వెవ్చుదులేన్తి అదే తన్ను మోకు సమర్పిం చుకొనునట్లు మేము 
ఉసాయము పన్నెదను.” ఇట్లు వామ వలుశంా నీంవొము 

అంగీకరించెను. అంతట సింహొమునాజ్ఞ పాంబ కొ లొట్ర్రయను 

చంపుటకు యు_కీనన్ని దానితో నిట్లు ప్చను;--*మనదొర 

క్షుత్పీడితుం డయు్యుసు మనతో వసుయు చాసగున్నా దు, సున 

ఇతనికి మేము మమ్ము అర్చిం సుకొన్న ట్లు వలిక మెప్పు వడ సెదము. 

నీవు నళ్లే చేయుము, నీయందును అతండు సం తుం ఢగును.” 

లొట్టియయు అల్లే చేయ నంగీకరించి కాకతోంాడ నీంగము 

నొద్దకు వచ్చెను. అంతట కాక నీంహాముతో “దీనారా, నేను నీ 

స్వాధీసుండను, నన్ను భతీంవుము.” అనెను, 'నీ దేహము గంత, 

నీవలన నేమి ప్రయోజనము?’ అని నంగము నిగాకరీంచను, 
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అంతట నక్క * ప్ర భూ, నన్ను భత్షింవుము” అనెను. సింగము 

దానిని కూడ అళ్లే నిరాకరించెను. అంతట పులి తన్ను తిను 

నుని సీంగముతో విన్నవించుకొనెను. నీంగము దానిని అ్లే 

నిరాకరిం చెను. అంతట లొట్టియ తన్ను తిను మని నీంగముతో 
మనవి చేసికొనెను. ఆ మాటమివషచేత నింహము దానిమిోంద 

పడి దానిని చించి చీల్చి వాయసాదులతో. గూడి భతశ్సీంచెను. 

ఈప్ర కార మే కొండీం జెవడో నా మోద అల నులు 

చెప్పి రాజునకు నావై కోపము తెప్పెంచినాండు. హంసలచే 

పరివృత మయిన గద్ద నయినను రాజునుగాం గొలువ వచ్చును 

గాని గృధ్రపరివృత మయిన హంస నయినను గొలువంగూడదు. 

ఇతరుల మాట చెప్ప వలయునా?._ 

పట్టు సంజీవకుండు పలుకగా కుత్సితు.డు దమనకుడు 

ఇట్లు పటొకెనుః-సర్భము ఛై రస్టముచే సాధ్యపడును; అందులకు 

నిదర్శనము వినుము. 

లకుముకిక థి 

కడలియోర లకుముకి భార్యతో నివసించు చుండెను. 
భార్య గర్భిణి యె భర్తతో 'మజీ యెచటిశేని పోదము రమ్ము, 
ఇక్కడనే ప్రసవ మైన యెడల సము ద్రుడు ఒకవేళ నావీల్లలను 
కరడములతో" అపహారించును.’ అనెను. అందులకు టిట్టిభము 

“ఏమి! నాతో విరోధించుటకు సము దునికి గుంజెలా ? భయ <=) 
వడకు. అనె. టిట్టిఫి యనెను:.__ఇట్లు పలుకక్కు నీ వెక్క_డ 
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సము ద్రు/ డక్కడ ? హితోవబేశమును ట్ర హాంప వలనీనడి, 

గృహింపని యెడల వినాశము కలుగును. నిదర్శనము పనుసుర ల 

కంబు వముక థః © 
ఫూర్వము ఒకసరస్సులో కంబు © న మని ఒక తాంబేలును 

నంకట వికటము లని దాని మి త్రీ ములు రెండు పహూంముటునసు 

ఉండినవి. ఒకప్పుడు నజివు చెత సరస్సు ఎండిపోయినది. అంతట 

ఆ హంసలు మజీయొక సరస్సునకు పోవుటకు యత్నించుచు 
ఉండంగా, కూర్మము తన్ను సైతము వారు పోనుచోటికి కొని 

పాముని వారిని 'వేండెను. బాను కూర ముతోో నిట్లనిరి “మీము 
ఆశి ఆశి గగ 

పో నున్న చెబున్ర బవుదూరము. అచటికి రాం గోరుదుపేని 
నీవ్ర మేను చెప్పునట్టు చేయనలనీనది. మేము ఇద్దజము నోట 
నొకి కణ్ణను కజచి పట్టుకొనియేదనము. నీను దానిని నడుము 
కజచి మాట లాడక యుండవలయును. నోతు శీజదిత'వేని 

/ శ్రీ ౦ద6 బడి నశింతును.” తాంబీలు ఒప్బుకోంగా హంసలు ఒక 

కట్టను తాము ఖఇరుగడను తాంబేలు నడుమను కటదుకోొని 

ఆకాశమున ఎగిరి పోను చుండినవి. అని గృనుముగా. తాంటీటిని 
మోచికొని సరస్సమోాపమునకు వచ్చుచుండగా అచట ఎంద 

నున్న నగరజనులు వీనిని చూచి *నమి ఈ చి త్రము! "రెండు 

హంసలు దేనినో మోచుకొని పోన్రచున్న పి! అని శలకలము 
చేనసీరి. విని చసలమత ఆ తాంబీలు (క్రంద ఏమి యి*నొట్టు 2 
అని యకుగుచ్చు నోర తెజవంగా న్స కజ్లఎండి జాకీ నేలంబడి 
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జనులచేత మో:దులు వడి వుడినెను. ఈరితిగా హితీము వినని 

వాడు కట్టను విడిచిన కూర్మమువలె చే టొందును. 

మూండు చేంచలకథ. 

అట్లు భార్య పలుకగా టిట్టిభము బదులు చెప్పెనుః-= 

“ప్రేయన్సీ నీవు చెప్పినమాట సత్యమే. అయినను నీవును ఈకథ 
వినుము. ఒకనదిలో ఒకచోట మడుగులో మూండు చేయలు 

ఉండినవి; అనాగతవిథాత, యద్భువివ్యుక ను, వ్ర, త్యుత్పన్న మతి 

అని వానిసేరులు ; మూడును సహవాసగాండ్రు,. ఒకనాడు 

జాలరులు ఆదారిని పోన్రుచు “ఆవో! ఈ మకుఃగులో చేపలు 

విశేషముగా నున్నవి !' అని ఒకరితో నొకరు వెప్పుకోంగా ఈ 
మూడు చేపలు విన్నని. అంతట బుద్ధిమంతుం డనాగతవిభాత 

జాలరులవలన తనకు చాను అగు నని వెజుచి వ వాహములోం 

బడి మణి యొక చోటికిపోయెను. ప్రత్యుత్పన్న మతి “అపాయము 
కలిగిన యెడల, నేను ఉపాయముచే తవ్పించుకొనియెదను. ” 
అని అచటనే యుండెను. నా శేవి కలుగును ?” అని యద్భ' 

విష్యుండు అచటనే యుండెను. ఇ ట్లుండంగా జాలరులు వచ్చి 

వలలు వేసిరి. వారు వలలో? బట్టి యొ_త్తంగా పసృత్యుత్సన్న నుతి 

కదలక మెదలక చచ్చినట్లు పడి యుండెను. అది స్వయమనుగానే 

చచ్చిన దనుకొని జాలరులు దానిని కొట్టుక విడిచి వెట్టిరి. 

అంతట నాచేయ నదీపృవావాములో తప్పించుకొని పోయినది. 

యద్భవిప్యము వలలో నె ఎగంకుచు వొరలుచు ఉండెను. దానిని 
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జాలరులు పట్టుకొని చంవివేసిరి. కావున నేనును నా వ్ర జ చేత 

సముద్రమువలని యావదను తన్పించెదను గాని భయపడి అసలికి 

క ” అని వచించి టిట్టిభము ఆ గూంటనే యుండెను. 

నము ద్రుండు ఆ లకుముకీ యహాంకార వచనములను 
YD. ర్ కం శో అద వప టం కన గ / 

వినెను. టిట్రభియు ర న్నాళ్లకు వవ్యట గును పసు. అంతేట 

సముద్రుడు “చూతము, ఈ టిస్ట్రభము ఏమి చయంగలదో! అని 

కుతూహలమువేత ఆ గుడ్లను అవహరించెను. అంతట 3459 

ఏడ్చుచు, “నేను ముందే చెప్పిన యపాయము కలుగనే ౫ కలిగినది | 
wil 0 నం. = - తో ॥ జ 

మాచితివా? అని పతతొ' మొ పుళ్టును, ధీ్ నుయిన యో 

ళ్శ నె ఆశీ ¢ ఇ - DEN న్ని గో! లు. టిట్టిభము భార్యతొ : పాప"త్తుని ఈము, సోని వమి "చ సెననో, 

చూను. అని వముల నన్ని ని సభ కూర్చి తనకుం గలిగిన ౫1౨% 

ఛవమును 'తెలివిసు. అంతట వథు అన్నీ యు గుంన్రగ ఇ 

లక్ రా we ద్ ఉం టో ఇక! 
గరుడునితొ “దెవ్యూ నసిస్ప Ee 'యేలిక కై 

జు 

క Pert es! a శో | “పండ, సము, గో గగ 1. 0 శ. 
> ఆడు మా గ్రుడ్లు వారించి నుమ అనదమూారంులిచివా. దు, 

మొణి వెట్టనపి, గరుడుయం కోశగించి పి పిస్లుం దేస్రనితీ " ఉక్ళ 

& అల గ్ " లీ ఖా నో rym, త కో యు ఇ రొ నెను బేష్చడ a9) 5 Ay సాం ఈలి తపతి. పస rf) df 

ఇగురంగొన్టి సముద్రు నిచే టస్రఖిక అండములను ఇన్చింఘను, 

కావున ఆవత్కాాలముందు బు సముంతు;టు పై స్ట్యుము 

వదలంగూడదు. బ్రహ నీకు సంగఫకునితో పే పొసంగినది. 
పీంగళకుండు ఎప్పుడు తీ తోక సిక్కంం బట్టుకొని సాంగు వరము 

తోను సమముగా 'లేదునో అక్బుడే అతణన నిన్నుం గొట్టు సని 
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రెటుంగుము. నీవు నీద్ధముగా తల వంచుకొని యుండి వానిని 

కడుపులో కొమ్ములతో పొడిచి వ్రేగులు చల్లి వెయుము. 

ఇట్లు దవునకుండు సంజీవకమునకు బోధించి, కరటకుని 

కడకుంబోయి, ఆయిరువ్రురకును భేదము సిద్ధించిన దని పలికెను. 

సంజీవకుండు ఇంగితాకారములచే వింగోళకుని చిత్తమును 

తెలిసికొన గోరి మెల్లగా నతని కడ శేగాను. అచట తోశ 

నిక్క_బెట్టికొని నాల్డు పాదములమిం:దను సమముగా లేచుచు 

యుద్ధమునకు సిద్ధము గా నున్న పింగళకుని చూచి శంక చేత 

తలను సైకి ఎత్తి డొంచు చుండెను. పింగళకు(డు దానిని గని 

ఎగిరి దుమికి గోళ్లతో ఎద్దును కొళ్టును. ఎద్దు సింహమును 

కొమ్ములతో పొడిచెను. ఇట్లు ఆయిరునురకును ఘాోరయుద్ధము 

ప్రారంభ మాయెను. దానిని గని కరటకుండు దమనకునితో 

నిట్లనియె. “ఏమి యిట్లు నీను స్వార్గనిద్ధికె ప్రభువునకు 

మహాపాయనుును తెచ్చి వెట్టితివి పారుష్యమున్ "తెచ్చిన 

కామినియుం బ్ర జూనుతొావముచే సంపాదించిన నసంపదయు, 

సాభ్ర్ట్టముగా చేసిన మ్మెత్తియు చిరకాలము ఉండవు. చాలు! 

జాలును, హిత వాక్యమును తిరస్క_రించు వానికి ఎవండు 

విశేషించి యుపదేశించునో వాండు వానివబన నూచీముఖపతీ. 

క్రొ(తివలనం బోలె కీడు వొందును. 
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నూవీముఖకభ. 

వూర్వము ఒకయడివిలో కోతులు గసంపుగా చరించు 

చుండినవి. అవి చలిలో మిడుంగుటుంబురువులం గని ని ష్పని 

బి మనీనవి.  ఒకకోంతి ఆ వురుగులమో(ద ఆశలములు నేనీ 

ఊంద సాగినది. చానిం గని ఒక వహీ నూచీముఖ మను "వేరి 

దానితో “ఇది నిప్పు గాదు, మిడుంగుఅుయబునునులు, ఏల వృథా 

శ్లేశవడెదవు!' అని బోధించెను ఆమాట పాటింపక ఆ క్రాంతి 

ఉఊందుచు'నే యుండుటం గని ఆవక్ష చెట్టు దిగి వచ్చి నివారిం 

చెను. ఆ నిర్బంధమునకు కోభగించి Ew రాతల” సూచీ 

ముఖమును చూర్ణము చేనెను. కాంబట్టి వినని పనికీ పీ*తము 

పెప్పంగూడదు. క. ఏమి చెప్పుదును! నీవు “బనీన “భేదము 

వలన కీడే గలుగును. దుర్భు'చే చేనీనవసవలన మేలు కాదు. 

ర at WIE gs ధ్ వ. దుస్ట్రబుస్టుల క 

పూర్వము ఒకపట్టణములో బద్దలు అన్న దన్న టు 

వర్తకకువూరులు ధర్మ బుగ్గి దుష్ట్రబుస్థిణయు ననుబూసు ఉండిరి, 

వారు ధనముకొజకు కలనీ దేళ'ంతగము పోయి ఎట్లో “రెండు 

వేల బంగారుదీనారములు సంపొదించిరి. దానిం ఇకొని తమ 

పురమునకు మరలి వచ్చి ఒక చోట చెట్లు కంద (ధనమును పంత 

పెట్టిరి, అందునుండి నూటుదీనారనులుమా త్ర ము తిను, ఇద్ధలు 

నగా పంచుకొని, సుఖముగా తండ డ్రియంట సుండిర, ఒక 

నాడు దుఖ స్ట్రబుగ్ధి దుర్వ ప్రయములు గ్ య ఒంటిగా పోయి 
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చెట్టు క్రిందినుండి ఆ దీనారముల నెల్ల త్రవ్వి పుచ్చుకొొనెను, 

సిమ్వట ఒకనెల గడవీ ధర్మ బ్యుని “అన్నా, రమ్ము, దీనారములను 

కెచ్చికొందము, నాకు వ్యయ మున్న ది.” అ వీలి చెను. ధర్మ 

ణు వానితో. బోయి పాంతనచోట వానితోంగూడ త (అ మను, 

దీనారములు లేవు. అంతట శథుండు దుష్టబుగ్ధి ధర్త ముద్దతో 

“నీవే ఆదీనారముల నెల్ల ఎవడో నాకు తెలియకుండ తవ్వ 
కొని పోయితీవి. కావున నాకు వానిలో సగ మిము.” అనెను. 

“నేను కొనిపో లెదు, నీవే కొనిపోయినాడవు.’ అని ధర్మ 
బుద్ది పలికెను. ల్లట్లు కలవాము కలుగగా దుష్ట్రబుద్ది రాతితో 

తలం గొట్టుకొని ధర్మబుద్ధిని రాజకులమునకుః గొనిపోయెను, 

అచట నిరువురును తవమువాదములను తెలువుకొనిరి. రాజాధి 

కారులు నిర్ణయము గానక నిరువురను సాయిం'కాలమువణుకు 
అచటనే యుంచిరి. “వచెట్టు క్రింద దీనారములను పాంతితిమో 

ఆ చెట్టే ఈ ధర్మ బుద్ధి వాని నవహరించె నని, సామ్యము 

చెప్పును. ఆని హ్. రాజాధి కారులతోం దెలుపుకిొనేెను, ' 

వా రత్యంత మాళ్చర్యపడి “జేపు ప్రాతేశకాలమందు, పోయి ఆ 
సాత్యుము వినియెదము. అని పలికి వారి నిరువ్రరను జామిోాను 

మోంద విడిచిపెట్టిరి. ఇరువురును వేటువేఖుగా వంటికి పోయిరి. 

దుష్టబుద్ధి తం డికి రహస్యముగా వృత్తాంతము చెప్పి ధన మిచ్చి, 

“నీవు చెట్టుతో 'అటలో చేరి నా వక్షముగా సాత్యుము చెప్ప 

వలసినది. * అని యడిగెను. వాయ అంగీకరించెను. వెంటనే 
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దుష్టబుద్ధి వానిని కొనిపోయి ఆ రా త్రయంకే ఆ పెట్టులో 

ఇద్ద జ్రలో ఉంచి యింటిక్సి సచ్చాను, పాత ఆధ 

కృతులతో ఈయన్న దన్వులు సోయి ఆ చెట్ట: సస్య వృత రాజూ 

ఎవడు మా దీనానములను కొనిపోగాానో చెగ్చుము ' అని 
యడిగిరి ధర్మ న దినారములసు $ొ సివోసగెసు* ఆన! 

స్ఫుటముగా చె చెట్టు త్ జ్రనుండి తేండ్ర వలి కె. ఆనం "వ్య మైన 

యావూటను విని అధికృతులు “నిశ్చయముగా ఇచట తొ జ్ణలోో 

ఎవనినో దుష్టబున్ధి చెట్టినాడు. అని తలంచి ఆతి సొజ్తలో గడ్డ 
వెట్టి ని ప్పంటించిరి. గ్ చుట్టుకొని ఒడలు కాలంగా జోన్ల 

టు తం డ్రి తల (క్రిందుగా 'నేలం బడి కాలధర్మ నము నిండెను. 

Sn యధిక్ళతులు నిజ మెజకింగి, దుష్టబ్యు చేత ఆదీన*ర 

ములు ధర్మబుద్ధి కిబ్చించి, దుస్టబ్యుని నేతులు నాలుకోంయు 

కోయించి, "దేశము వెడల: గ్ స (మ థాస్థము చన్బన థర 

బుద్ధిని సవ్య సమానించిరి ఈ వ్ర “కారము అన్యాయ్యబ్యు HS పోనీన 

పనీ గ ee కౌిన్రన స మునకు కొం ఇ చనినట్టు 

న్యాయ్య బుద్ధితో 6 'జీయవలయాను. 

+“ కొంగయు పొమునుం 

ఫూర్వను ఒకానొక కొంగగయయెన్క. Uy COR వుట్టనష స్ట 

డెల్ల ఒకపాము తిసుచుంజిసు. అందాలకు దుఖంచి ఖొంగ 

యొక రయువముతో చెప్పుకొని దాని యసమువబేశము ళ శాల వుం 
Ww 

మత్స్యమాంసఖండము లను ముంగిస. నివాసముండి పాయు 
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. బొక్కవజుకు చల్లెను. ముంగిస లేచి ఆ మూంసఖండములను 

తినుచు క్రమముగా పాము బొక్క కడకు వచ్చి అందు: దూజే 

పామును పామువీల్లలత్౧గనాడ చంవి వేసెను. ఈ న, కారము 

మంచియుపాయము చేత పనిని నెజివేర్చుకొననలయును మటి 
యొక కథ వినుము.-- 

ఇనువశా టా. 

ఫూర్వము ఒక వణిక్కు_మాగుడు వైతృకధన మెల్ల 

కోలుపోయి దరి దుః ఇజాయెను. ఒక యినుప కాటామా త్రము 

మిగిలి యుండెను. ఆ కాటా వేయి వలముల యినుముతో 

చేసీనది. దానిని అతండు మజియొక వ_ర్టకునియొడ్డ దోచుకో "ని 
'దేళాంతరము పోయెను. మరల వచ్చి అడుగగా, దానిని 

ఎలుకలు భత్సీ.ంంచిన వని ఆ వర్తకుండు చెప్పను. ' సత్యము ఆ 

లోహము మిగుల తీపు కనుకనే దానిని ఎలుకలు భథీంచినవి. 

అని మనస్సులో నవ్వ్నుకొనుచు చెన్పి, వణిక్కుమారుండు ఆ 

దినము ఆ వర్తకుని యింటనే భోజన మడిగాను. వర్తకుండు 
సంతోషించి యతనిని భోజనమునకు నిలువు మనెను. విమృట 
వణిక్కు_మారుఃడు వర్తకుని కొమరునిచేతిలో అటకలిపాత్రము 

నుంచి వానిని వెంట గొని స్నానమునకు పోయెను స్నానము 

చేసి పిల్లవానిని రహస్యముగా తన న్నహితునియింట దాంచి 

తాను ఒంటిగా వ_కునియింటికి భోజనమునకు. బోయెను, 

పిల్ల వాం డెక్క_డ నని వరకు డడుగలా, 'వీర్ణవానిని గ్రద్ద 
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తన్నుకొని పోయి. 'నని యు_త్తరము చెప్పెను, "నా వ్ల్లవానిని 

ఎక్క_డనో దాంచినాండను. అని కోపగించి వ రృకుండు అతనిని 
ఈడ్చుకొని రాజకులమునకు పోంగా అక్క_డం గూడ అతండు 

వర్తకునితో నునుపు చెవ్పీన యుత్తరమునే చెప్పెను. “అది 
యసంభావ్యము. గద్ద యేమి ! పిల్లవానిని తన్నుకొని పోవుట 
యేమి!’ అని అచట సభ్యులు పలుకగా, వణిక్కువమూారుండు 

“ఏ 'దేళములో ఎలుకలు గొప్ప యినువతులను భక్షించునో, ఆ 

దేశములో గద్ద వనుంగును కూడ తన్నుకొని పోన్టును వీల్ల 
వానిని తన్ను కొని పోన్రట ఆళ్చర్యమా! * అనెను. దానిని విని 
కాతుకపడి సభ్యులు వృత్తాంత మడిగి బెలినిఫొని న తృకుని 

చేత తులను తెప్పించి వణిక్కుమాగునిక ఇప్పించిరి. అతడును 
వీల్లవానిని తెచ్చి యిచ్చాను. ఇట్లు ఉపాయముచే బుర్ధిమంచులు 

కార్యమును సాధింతురు. నీశ్ర సాహసము చేసీ వ్రభువుసు 
పాణసం దేహములో పై చితివి, 
లో 

రరటకుం డిట్లు చెప్పయగా దమనకుండు ననుచు ననెను. 
(J | ల శర ఆ స్ శి లి లోల స అం ఇ అలీ వభ మిత్తనూూ, అట్లు చుప్పకునుు, ఎడల fan Ss rvs 

నీంహమునకు అవజంమము కలుగునా | మదపు రేనుంగుల దంత 

కొటి భూతముల దట్టపు గాయములే ఆభరణము లయిన నీంవా 
మెక్కడ ! కొరడా బెబ్బలతో నలిగిన యె ద్రక్కడ [1 ఈ 
ప్ర కారము జంబుకములు “రెండును పరస్పరము సం'భొషించు 

చున్నంతలో పింగళకుండు సంజీనకమును సంహారిం'జను. ద్ర 
69 
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సంజీవకుండు హతుడు కాంగా దమనకుడు చిర కాలమునకు 

తుష్టుం డై కరటకునితోం గూడ మృగాధివునిపార్శ (ము చేరి 
అప, తిహూతముగా మం శ్రీపదవిని అనుభవించుచుండెను. 

ఇట్లు నరవాహనదత్తుండు నీతిమంతుం డైన గోముఖమం త్రి 
వరునివలన ' బుద్ధివిభవ సంవన్న మగు నీచి త్ర కథను విని మిగుల 

సంతనించెను. 

౫.వతర౦గ ము. 

{ 

శ్రక్టియశశకై  ఉవ్విళులూరుచున్న నర వాహనదత్తునికి 
వినోదార్థము గోముఖుండు మరల కథలు చెప్ప సాగెను: 

ద్రాజ్ఞులకథను వింటివి మూఢ్గులకథలను వినుము. 

మూఢులకథలు. 

అగరుదాహ్క 

ఫూర్వము ధనికుుడయిన యొక వణిజునికి ఒక కుమూరు 

డుండెను. ఆ కుమారు(డు ఒకప్పుడు వ ర్హకముకొొణకు కటావా 
ద్విపమునకుం బోయెను. అతనిసరకులో గొవ్ప భాగము అగరు 
చందనము. తేక్కిన సర కంతయు అమ్మడు పోయెను, అగరున్చను 
మాత్రము ఎవరును కొన రైరి. ఆ దీవిలోనివారు దాని యుప 
యోగము నెజుంగరు. అంతట వణిక్కు_మారు(డు వంట చెట 

కమువారినలన జనులు బొగ్డులు కొనుటం జూచి తన యగుథ 

దేవా, 
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చందనము నంతయు కాల్ల్సి బొగ్గు చేసీ బొగ్గు వెలకు విక్రయించి, 

అటు విక కన స జన సుల స్వ దేశమునకు వచ్చి, అట్లు విక్రయించిన తన ప్రజ్ఞను బ్రితగులతో 

చెప్పుకొని వరివాోసము పొందెను, 

తిల కా గ కుం డు, 

అగరుదాహపాకథను పింటివి, తిలకార్షి కుని కథను వినుము. 

(గ్రామ్యుః డొకయు జడుండు వంటశాం వుండను. వాండు ఒక 

నాండు వేంచిన నున్ర(లు తిని అవి మిగుల రుచిగా నుండుటం 
లో ల wt బో నో న ఖ్న లో + జు జ 3 గన్ని అట్టి రుచి గలవిగానే నువ్వ్వలు వండుట్నక్తి వేంచిననున్రుల'నే 

చళ్లెను. అవి మొలవక పోంగ్యా నస వెంపిన యా కాంవును 

చూచి లోకులు సరీహానీంచిరి. 

అగ్నికుంభుండు. 

తిలకార్షి కుని వింటిని నీళ్లలో నిళ్చు దడాంచిన వానిని 

వినుము. ఒక మూధుండు తవు త్య్యివాఅంగానే చేవతావూజ 
చేయుదును గాక యిని కోరి ఆ ముందు రాత్ర మజునారంి 

స్నాన పానాదికములకు నలనీన జల"ానలములను ఒళచోట'సే 

సులువుగా దొరకునట్టుగా ఉంముకొనం దలంచి నీళ కుండలో ఖ cy 

నిష ఉంచి ని్కంచను. ee బిటి" నే (ఏయి చరూడుకోెను 

నప్పటికి నివ్వు ఆణి బొగ్గయి గపుండెను, నీళ్లు చెడి 'బోయిననీ. | 
బొగ్గులచే నల్లంబడిన జిలముసు చూడంగానే ప+నిముఖము 

కూడ అట్టిదే అయనను. అవృ న్తొంతము 'నెశీంగిన లోకుల ముఖ 
ములుమాతము తె, నాగ్ఫును. 

(Cd) Se) 
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నాసీకారోవణుండు, 

అగ్ని కుంభునికథ వింటివ్కి నానీకారోపణునికథ వినుము. 

మూఢమతి యొకపురుషుం డుంజెను. వాండు తనభార ర్స చప్పి 

ముక్కుుది అగుటయు తండ్రి పొడుగు నుక్కుు వాం డగుటయుం 

గని తండ్రి నిద్రించు చుండగా అతని ముక్కు కోనీ శౌ కొని 

పోయి అల్లే భార్యముక్కును కోసీ దానిముఖమున తండ్రి 

ముక్కును అంటించెను. ఆముక్కు. అచట నిలువదాయెను, 

ఈరీతిగా వాండు భార్యను తం డిని ఇద్దజను ముక్కిండులను 

చేనెను. 

వశుపాలుందుః 

వశుపాలునికథను విను. మువామూథ్గు(డు ధనవంతుండు 

పశుపాలు(డు ఒకవనములో నుండెను. వానిని ధూర్తు లనేకులు 

మి, త్ర వార్టిజమున ఆశ్ర యించిరి. “నీకు పిల్ల నిమ్మని నగర వానిని 

ఒకధనికుని అడిగినారము, అతే(డును ఇచ్చెద నని వాగ్దానము 

చేసినాడు.’ అని వానితో చెప్పిరి. అందులకు సంతోషించి 

వాడు వారికి ధన మిచ్చెను. కొన్నాళ్లు పో నిచ్చి వారు మరల 

వానితో “నీకు వివాహముకూడ అయినది. అనిరి. అందులకు 

అతండు మజీయు సంతోషించి వారికి విశేషభన మిచ్చెను. మరల్గ 

కొన్నాళ్లకు “నీకు కుమారుడు గలిగినాండు. అని చెప్పిరి, 

అఆమూడఢ్డుండు అందులకు మణీయు సంతోషించి తన సర్వ 

ధనమును వారి కిచ్చి వేసి “కుమారునికోనము బెంగ పెట్టు 
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కొన్నా (డను. అని ఆ మటునాడు వఏడువం దొడంగాను. ఈ 

భ్ ధూర్త ర్వలచే వంచితుం డై పశున్రలనుండి జడత్వమును 

స్వీకరించిన వాండుం బోలె మూ్ణుం డయిన యావమపాలుండు 

ఏడ్చుచు, లోకులకు వోసము వుట్రం చెను. 

అల౦కారల౦0బరకుండుం 

'బేవా, వళుపాలుని వింటిని అలంకార లంబకుని వినుము. 

పల్లెటూరి వా: డొకండు భూమిని శ్రువ్వుచుండంగా గొన్న యలం 

శారనుల మూటవొర శెసు. చొనిని ముందు'రా త్రీ దొంగలు 

రాచనగరినుండి దొంగలించి అచట పాయి ప క. దానిం 

గొని వాడు ఇంటికి పోయి ఆనగలతో 1 "ర్య న రించను 

తలకు మొలనూలు చుట్ట జఘన, 1లమునకు వోరము కళ్ళను, 

చేతులకు అందెలు తొడిగి చివులకు సంపణాములు. నిను. 
దానిం గని లోకులు వరివోసములతో వ్రశటింపంగా “రాజు 

'తెలినికొని ఆయాభరణములగస పుచ్చుకొని ఆమూ? 9 విషీచి 

వెస్టెను. 

రతరూచికుండు. 

అలంశారిని వచించితిన ఇంగ తూలికుని వినుము. జక 

మూర్జండు దూది అమ్ముకొనుటకు బజాటునకుం బోగగును 

దానిని శుద్ధము చేయనినని ఎన్వుపు కొన్నగరి. ఇ ట్లుండంగా 
అచట కంసాలి యొకడు నిప్పులో బంగారమును "న ఆకే శ 

చేసీ అమ్ముటయు ఎవరో వుచ్చుకోనుటణయు మూగ (గర ననూాచి 
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తన దూదిని గూడ ఆప్రకారమె శుద్దిచేయ౦ గోరి దానిని అగ్ని 

లో వేసెను. అది దగ్ధ మాయెను. లోకులు వాని తెలివికి నవ్విరి, 

ఖు రూ ద్ర చ్చ దకులు 

తూలికుని వింటిని. బేవా, ఖర్హూరి'చ్చేదకులను వినుము. 

దివాణమువారి యాజ్ఞ వ్ర కారము (గ్రామ్యులను కొ”ందణును ఆ 

శామాధి కారులు ఖర్జూరపు మొలకిలు లే మని యాజ్ఞాపించిరి. 

వారు సులువుగా పండ్లు కోనికొనుటకు అనుకూలముగా 

పండ్లతోం విజీగిపడి యున్న యొక ఖర్జూరవృతుమును మాచి 

తమ (గ్రామములోని ఖర్జరారవృకు ముల నన్నిటిని కొట్టి "వేసీ 

వండ్లతోను కాయలతోను ఉన్నట్టి యా వృక్షముల నన్నిటిని 

తెచ్చి నగరి తోటలో నాటిరి. అవి సిద్ధింప లేదు. రాజు ఆ 

వృత్తాంత మెణ్ంగి ఖర్జరారముల నన్నిటిని నాశము చేనినందులకు 

వారిని దండించను. 

నిధ్యాలోకనుం డు 

ఖర్జూరవోసు బయినారు, నిథధా్థలోకనుని వినుము. 

ఒకానొకరాజు నిధానములు కనంగలవాని నొకని తెవ్పీం చెను. 

వీడు మణి యెచటికిని పాజిపో కుండును గాక యని మం త్రి 

కన్నులు చెటికి వెయించెను, భూమియొక్క... లశుణములను 

కన లేక రాకకు పోకకు భేదము కనలేక యున్న యూ నిథాన 
లీ దర్శిని చూచి లోకులు మంత్రి, కెలివికి మిక్కిలి నవ్విరి, 
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లపణాళ నుండు, 

లవణాశనుని వినుము. వూర్వము శానువాసీ సొన 

తో ల 0 న, ఇవ ణా లలో | రోజ్ లో ప 

గహ్వూరు నొళని నగర జాగు యయిన మిశ్ర శు ఒకప్పుడు తన 

యింటికి గొనిపోయి ఉన్పువేత 'సచ్యుము లయిన వ్యంజనముల 
ఫ్ న t ర్స్ ము (ల 

తోను అంక నితరభోజ్యములతొ ను భోజనము 'వెట్టంచెను. 

ఈ! భోజ్యవ్యంజనాదులకు దంతుుచి చేనివలనం గలిగిన దని 
జపే వం వు అప hawt RY అధ 

గహ్నరుఃడు మిత్రు ని అడి గను, Gy wD కలిగిన దని మిత్రు శు 

ఇవ్పెను. “అ ట్ర్రయిన దానినే భయేంవవలనీనపి” అని నూజిన 

యుప్వు పిడికెడు ఎట్టి పాయం నోటం బోసీకొసను. ఆ పొడి 

అ మూధఢ్గుని పెదవులకు మోసలకును అంటుకొని ధవళిమం 

౫లిగించెను; దానిం గని సరిసానీంచిన జనుల మొగములును 

ధవళము లాయొను. 

సోదడటోహా కుం డుం 

గోదోహకుని వినుము. మూఢుం డైన యొక్య్రమ్యునిక 

ఒక గో వుండెను. అది వానికి దినమునకు నూటు సలముల 

పాలు ఇచ్చుచుండెను. 9 ట్రుండంగా. వానికి ఒకఫ్సుంస వండు 
నొకటి సంప్రాప్త మైనది. అంతట భందుగునాయు పొ లన్నియు 

ఒక మూటుగానే గ్రహాంతుసగాక యని ఆలోచించుకొని ఆ 

మూర్చుండు నెలదినములు ఆన్రును పదుకక ౧సుండి_ వండుగు 

నాశు పీదుకంగా. ఒక బొ ద్రయినసు సాలు రాసు. టోకుయు 

అమితముగా వరిహానీంచిం. 
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వథీకఖల్వాటులు 

ఖలతి కథను వినుము. రాగిచెంబును బోలిన బట్లత ల 

వాండు ఒక నూర్జ్యండు ఉండెను. వాండు 'వెలంగ చెట్టు (క! ౦ద 

కూర్పుండంగాా ఒకబాటసారి వయసువా(డు వమూశ్రాయాస 

ముచే ఆశలిగొని అచటికి వచ్చి విలగగవం డొకటి కోనీ 

శ్రీడణగా వాని నెత్సిమోంద వేనిను. ఖలతి దానిని సహించెను 

గాని తరుణుని వమియు అన లేదు, క్రమముగా వాండు చెట్టు 

లోని పండ్ల నన్నిటిని కోసి ఒక టొకటిగా ఖల్వాటుని తల 
మోందనే వేయు చుండెను. ఖల్య్వాటుండు తల పగిలి రక్తము 

థారలు ఛారలుగా కాటుచు ఉన్నను ఊరక యుండెను. 

మూర్భతరు(డు బాటసారి వం డ్లన్నియు ఈ ప, కారము చిద్రువలై 

పోంగా తినుట శేవియు లేక ఆంకటితో నే వచ్చినశ్లే పోయెను. 
ఖల్యాటుండు “తియ్యని వలగపండ్హతొ స దెబ్బలు ఎన్ని యేనియు 

తిందును.” అని యనుకొనుచు నెత్తినుండి కాటుచున్న రళ్ష 
థారలతో అృంటికిం బోయెను. మూర్త సామ్రాజ్య పట్టము 
చేతనుంబో లె నెత్తుటి పట్టముతో వేష్టిత మైన వాని శిరమును 
గని లోకులు మిగుల పరిహానించిరి, 

దేవ్యా ఈరీతిని లోకములో బుద్ధిహీనులు అపవోస్యు 

లగుదురు, కార్యమును 'చెటుచుకొందురు ; బుద్ధిమంతులు 

గౌరవము పొందుదురు. ఇట్లు గోముఖుండు చెప్పిన మూార్థ్థల 

తెలివి తక్కువ కథలను విని నరవాహనదత్తుడు ఆహ్ని క 
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కృత్యుములశై. లేచెను. మరల సముత్పుకుం డై నరవాహన 

దత్తుండు ఆజ్ఞావింపంగా, గోముఖుండు వ్ర జ్హావంతులకథ లను 

ఈరీలిగా చెప్పసాగెను, 

కాక మూషక కార్త మృగముల కథ, 

ఒకానొక యరణ్యములో గొప్పబూవగు 'చె ట్టుండెను. 
దొనిమోంద లఘుపాతీ యను కాకి గూడు కట్టుకొని నివసించి 

యుండెను. ఒకనాడు ఆ కాకి చూచుచుండంగా నచటికి కూరా 

కారుం డైన పురుషు డొంశడు చేత వల కట్టుకొని నచ్చి ఆ చెట్టు 

క్రింద నేలపై వలను సణీది ఎరగా నస్థుచల్లీ కను పట్టుక "ని 
యుండెను. అంతలో పొన్సరముల రాజు చిక, వ్రు తనువాండు 

నూర్లకొలంది పావురముల వరవారమువో* ఆ క గొామార్దమున 

వచ్చి అవడ్గను చూచి ఆవో రసము తొల సఫరి పూతయు'గా 

వలలో పట్టువజెసు. అంతట చి త్ర W వుయు ఆయావపిను కోని 
పరివారమునకు * ఓరోరి వలను ముక్కలతో కజణచుకొోని 

ఒక్క_మాబుగా అందటునసు కీ ఎగసి అని ఉపాయము 

బోధించెను. పావురము. అన్నియు అ శ్లీ ఎగిరి ఫీతి బీ ఆకాశమున 
మజీయు 'వేగము'గా పోవు దుండినవి. వ్యాధుండును పైని మాచి 

విష్ణుం డై మరలి పోయును. అంతట చిత్ర గీవ్రయు భయము 
తీటీ తనపరివారముతో “నామిళ్లు యు పహాూరణ్య్యు-డిపు ముామగ 

రాజు ఈసమివనమున నున్నాడం గడా అతడు సాశనములను 
ద్ారి య్ i ఇ జ ళ్ టా! స ఆంటీ శో . తెగంొజ్కి మనలను రవ్నంచుసు అటకు వోదము రంగు 
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అనెను. అంతట ఆవలతోనే సవరివారుడుగా చిత్స గీవుడు 

గాట్ (6 
ఆ యెలుక కలుగునొద్దకు పోయి. నేలను వాలి మిన్రు డా 

హిరణ్యా, బయటికి రా, చిత్త గీవుడను వచ్చి యున్నాండను. * 

అని పిలిచెను. ఎలుక విని ద్వ్యారముగుండ చూచి మిత్రు నిం 

గని తన ళతనుఖబిలమునుండి వెలువడి చెంత చేరి వృత్తాంత 

మడిగి తెలిసికొని త్వరగా చిత్ర [ వునికిని వరివారమునకును 

పాళములను అగంగొచేళెను. పాశములు తొ లంగలా చిత్ర 

గ్కీనుడు మూషక రాజును ప్రి యవచనములచే నలరించి సపరి 

వారముగా నెలవు పుచ్చుకొని వెడలీ పోయెను. 

ఆకాశ వెంబడిగానే నచ్చి అది యెల్లం గని ఆళ్ళ్చర్యుపడి, 

బిలప్రవిష్టుని హిరణ్యుని పిలిచి “అయ్యా, నేను కాకిని 

నావేరు లఘుపాతి ; మిత్రవత్సలుని నిన్ను ఇట్టి వివత్తులో 

౮ జ ) మిత్రు లను రశించువానిని మిత్రు నిగా వరింవ వచ్చినాండను. 

అనెను. ఆమాట విని బిలమునుండియే కాకిని చూచి యెలుక 

“పోపో భత్యభతుకములకు మైత్రి యనయణా నేటిది? 

అనెను. వాయసము చెప్పెను:.-- “అట్లు చెపవ్పక్కు నిన్ను 

భతీంచిన తణకాలము ఆశలి తీటును. నీవ్ర మిత్రు డవుగా 

నుండిన మాటిమాటికి ప్రాణమును కాపాడుదువు.” కాకి ఇట్టి 

మంచిమాటలు చెప్పి పృమాణము చేని నమ్మిక పుట్టించి బిలము 

నుండి వెలుపలికి ఎలుకను రప్పించి దానితో సఖ్యము చేసెను, 
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అది మొదలు కాకి మాంనవేళములను లెచ్చునున్కు ఎలుక 

వడ్లు 'తెచ్చుచును, రెండును కలను భుబించుచు, నుఖముగానసపండి 

నవి. ఒకనాడు కాకీ హారణ్యునితో “మిశ్రా? ఇచట అడవిలో! 

దూరమున నది యొకటకలదు, ఆందు నుంథరకుం డని నా 

స్నేహితుడు కూర్యము కలయ, బాన్మిక్ అవాంక పోయవను, 

అచట మాంసభోజనము సుుఐభముగా చొర కును, బ్రచట 

ఆవోరము సులువుగా దొరకుట లేడు, నిత్యము నిచట 

వార్థా భయము కూడ కుటు,” అనకు. తంతట  మూషనవ 

మిత్రా, నన్ను(యూడ. అక్కే కొని పొన్ను అందజిము 
లో 

అచటనే కలసీ నివనీంతము, ఈచ్ీటి మింద నాకును పిర స్ట 

ఖీ గలిగి యున్నది ఆఅందుబాకొరణము అచట నీకు 'చ వదన. 

అనెను. అంతట కక ఎలుకను నోటం గటజచుటొని "కళ మార్త 

_మున త్వరగా ఆ వననచీతటమునకు పోయి, అచట నుంభరకుని 

"ని, సమూవకునికి తనకు తు. నిందు జియుంగ్యా. భుజించి 

సుఖముగా సుంజెసు. ప్రసంగవశమున కూర మునకు గాను 

వచ్చిన కారణమును ఎలుకతోడి స్నేహా మయిన వృ "ంతే 

మును చెవ్పెను. నముంభరకుంయుం కు మనము ' జీ బట్టు తేలు 

బడిన హిరణ్యుని మిత్రుని చనీకొని జతను స్టదేగోముమాల 
f ఇ లీ న ‘yw ॥ f ళీ 

విరి గ్ "న్న్న రారణాను పోగా. మిం ణంస్ట్ (2౪) వొనగుంగ 
భో కత, 

ములకు తనవృ త్తైంతము నిట్లు నరింపం వొడంోగను. ణి ళు జల 
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హిరణ్యుని ఫూర్వవృ త్తొంతము, 

నేను ఒక నగరిసమిపమున బిలములో నివసించు చుండి 
ఒకనాడు రాచనగరినుండి ఒకవహారమును తెచ్చి బిలములో 

దాంచికొంటిని. మాటిమాటికి ఆవారమును చూచుకోంటశనే 

నాకు బలము హాచ్చ(గా ఆవోరము లెచ్చుటయందు సమర్థుడ 

నయిన నన్ను ఎలుకలు ఆ శ్ యించినవి. అంతలో నాబిలను 

సవిరాపమున ఒకసన్నా నిసి మఠము కట్టుకొని భిత్షూటన వృ 

శత్రీచే జీవించుచుండెను. అతండు తినంగా మిగిలిన భిక్షూన్న 

మును భితైపాత్ర, లో ఉంచి మటునాటి యుదయమున 

భుజించుటకొొణకు చిలుక కొయ్యకు తగిలించి యుంచుకొనును, 

వానిని నిద్ర పో నిచ్చి నేను ప్రతిరాత్రియు బిలముగుండ 
మళములోనికి పోయి ఎగిరి దుమికి ఆ యాహారమును తెచ్చు 

చుంటిని. ఇ ట్లుండంగా, వాని మిత్రు (డు నుటీయొక సన్నా్యానీ 

వచ్చి రాత్రి భోజన మయిన తశ్యైత వానితో సంభాషించు. 

చుండెను. తో నేనును ఆ యాహారమును దొంగిలింప 

నారంభింపంగా నతడు మాటిమాటికి చెవి యొ్యు విని భిక్ష 

భాండమును పగిలిన వెదురు! గట్బ్జతోం గొట్టు చుండెను. “వమి, 

సంభాషణ మాని మధ్యమధ్య ఏమో చేయుచున్నావు * అని 

ఆగంతుకుం డడుగంగా ఇచట నాకు ఎలుక యొకటి శత్రువు 

సంభవించి యున్నది అది ఎంత యె త్తయినను దుమికి నా 

యన్న మును సదా దొంగిలించును. ఈ జర్టర వేణుదండముతో 
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అన్న భొజనమును కొట్టికొట్టి ఆయెలుకను జెదఠించి తలుము 

చున్నాను. అని మఠసన్నా్యాసి యుత్ర్తరము వెప్పెను. ఆగంతు 

కుడు చెప్పసాగాను? 

అశిసంచయేచ్భాదోషము. 

లోభము ప్రాణులకు దోవము కలిగించును. అందులకు 

కథ వినుము. నేను తీర్థములు తిరుగుచు ఒకనగరములో ఒక 

బ్రాహణునియింటేక్ బస్తకై పోయితిని. నే నుండ, బ్రాహణుయ 

భార్యతో నేడు వర్వదినయు, బాహాణునికొజకు పులగము 

చేయుము.” అనెను. “వేదవానికి నీకు వులగ మెట్లు న చచ్చును? * 

అని యామె యాఖే.ఏంచెను. అంతట చు పూణుఃడు" చెప్పును! 

| ప్రేయసీ, ధనమును కూడ 'బట్టుట న్యా మే వినను అతి 

సచయేచ్చ కూడదు, తిలక కథను పునును 

లోభిన క్క 

ఒకననములో బోయ వేట యాడిి వి '్లక్కు3 ప్ర 

బాణమును తొడిగి వింట నూంసము క నెట్టి, క 

శటునుకోొని పోయి, వంది] ప బాణ 'సునెను. గాను మజియు 

నంతలో అది ముజపైతో వానిని పొడిచి చంస 'బేసిను, ఆ 
వృత్తాంత మెల్ల దూరమునుండి యొక నక్క చి వచ్చి ఆంటి 

కొని యుండియు, డాంచుకొన నిచ్చ గొన్కీ పిస్తారముగా నున్న 

యా మానిసీమాంసమును గాని భంది మూంనముమ గాని 
ఫొంచె మయినను తినక ధనుస్సులో నున్న మాంసమును తనం 
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బోయి యంత్రవుబిస వదలంగా బాణము. తగిలి చచ్చెను. 

కావున అతీిసంచయము కూడదు. 

ఇట్టు బ్రావ్యణుడు చెవ్పణా భార్య ఒప్పుళొన్న దై 

పులగము చేయుటశై నువ్వులు ఎండ బోసెసు. ఆమె యింటి 

లోనికి పోంగా వానిని కుక్కు తిని మైల జేసెను. వానిని వెలం 

బెట్టి ఎవరును కొన? రి. ఈరీతిగా లోభమునలన భోగము , 

కలుగదు కేవలము కేశ మే కలుగును, 

ఇట్లు పలికి ఆగంతుక  సన్నాానీ స్థానిసన్న్యానీతో 

“ గుద్దలి తెమ్ము, ఈ మూవషకోవద్ర నమును నవారించివో అనెను. 
స్ట్ని గుద్దలి తెచ్చెను. నేను చాటున బాగుండే దాొనిం గని ' 

బిలములో: దూజితిని. అంత నా గంతుకుండు నేను తీటుగు . 

చుండిన కలుగును బూచి గుద్దలికో gy వ్వ నాను, చాల 

దూరము త్రవ్వంగా అతనికి నా హారము దొరకిసది. నేను పాటీ, 

పోయితీని. అంత నాగంతుకసన్నా్యానీ స్థానిసన్నా్యానీతో * ఈ 
రంపం దేజస్సుచేత ఆ యెలుకకు అట్టబలము కలిగినది. * అని* 

ప్ర క్ట కి నా సర్వస్వ మయిన యా హారమును వారించి నెర్తేని 

ట్టుకొని వ్రరున్ఫను సన్నా స్థీసులును సుఖముగా నీద పోయిరి, 

వారు నిద్రించుచుండణగా నేను నావోరమును హెరించి తేచ్చు 
ey 

కొనుటకు మరల పోంగా స్థాయిసన్నా స్థసీ "మేలుకొని నన్ను 

ము జఫ eg 
నెత్తిమాంద కజ్టతీ c గొశ్చైను. అంత నాకు గాయ మై దైవ 

వళథమున చావక బిలము చొచ్చితని, వురల మునువటివఖి 
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అన్నార్గ మై దుముకుటకు శకి కలుగ లేదు. పురుషులకు 
ధనమే యావనము, ధనాభాొనమే ముసలితనము. ధననాశముచే 
పురుషునికి తేజస్సు, బలము, ఉత్సాహమును నళించిపోనును. 

అది మొదలు నా వాట్టమా్రము నిండించు కొనుటకు 

యత్ని ౦చుచున్న సన్ను గని నా వరివారపు శులుక లెల్ల నన్ను 

వదలి వెడలి పోయినపి. అన్నము పెట్టని వ్రభువును భృత్య్యు 

లుస్సు పువ్వులు లేని చెట్టును తుమ్మెదలును, నీతు లేని సరస్సును 

పహూంసలున్తు చికకెల సేవీతము నయినను వదలుట సిక్కము. 

ఈప్ర కార మచట చిరకాలము దుఃఖతుండ నై ఈ లఘుపాతిని 

మిత్రు నిగా పొంద చిషరక్కు ఓ కూర్తరాజా, నీనన్ని ధికి 

వచ్చితిని 

v7) 

మిత్ర మా, ఈచోటు నీచే, అసంతుస్టిగా నుండకు. గుణనంతు 

నికి రె జేళము "లేదు, సంతుస్ట సుని అసుఖము లేదు ధీరునికి 

విపత్తు లేదు సభ ప్రయత్నునికి అసాధ్యము లేదు. 

పారణ రకు త్ చప్పగా మంథరకుం డనియొ:ః 

చృితొంగాగ మనము, 

అట్లు కూర్మము పలుకు చుండగా, చిత్రాంగ మను 

లేడి Pe RU వ్యాధుండు 'పంటం దటువముంగా ఆ యడవికి 

వచ్చెను. దాని రాకను దాని వెంట రాక వ్యాధుడు నిలిచి 

పోవుటను, గనీ కరా-గాదులు దాని న్ *దార్చి దానితో సఖ్యము 

చేసినవి. కాక కూర్మ మృగాఖువులు అన్నియు అచటనే 
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శే 

వరస్పరోవచారములు చేసీకొనుచు మి త్ర ములుగా నివసీంచి 

యుండినవి, 

ఒకనాండు చిత్రాంగుండు ఎంత నేవటికిని రా కుండలా 

వెదకుటనైై లఘుపాతి చె సెక్స్ చూచెను. చిత్రాంగుడు నదీ 
తీరముందు యంత్ర, ఫువలలో తగులుకొని పడియుండెను, వానిం 

గని వాయనము కూర్రాఖున్రలకు తెలివెను. అంతట కలయ 

బలికికొని కాకి ఎలుకను నోటం గణుచుకొని చిత్రాంగుని యొద్దకు 
కొ"నిపోయెను. హిరణ్యకుండు బంధనములో నున్న చి త్రాంగుని 

ఓదార్చి వలను తనదంతములతో శణములో తెగంగాణికి 
విడిపించెను. ఇంతలో మంథరుండును మి త్రీ వాత్సల్యముచేత 

నదీ ప్ర వాహముగుండ వచ్చి తానును గ మెక్కి. వారిం గలనెను. 

ఆ శణమందే వల పన్నిన వ్యాధుడు వచ్చి, న్ఫుగాదులు 

పలాయితములుగా కాంగా మంథరకమును పట్టుకొని ఆనలలో నే 
చుట్టి పెట్టుకొని మృగము పాటీపోయినందులకు ఆకులు a 

పోవుచుండగా, దీర్భ దర్శి మైన యెలుక బోధించిన ప్ర కారము 

లేడి వానిదారిలో ముందు పోయి చచ్చినట్లు వడి యుండెను, 
కాకి దానినే త్పిమోాంద వాలి కన్నులు పాడుచుచున్న ట్లు అభి 

నయించు చుండెను. దానిం గని వ్యాధుండు మృత మైన యా 

మృగమును శై కొనుట నదిగ ట్టున తాంబిటిని ఉంచి పోరును, 

వాం డవలికి పోం జూచి ఎలుక వలను కోటికి కరూర్యముసు 

విడిపించెను, కార్ల ము మెల్లంగా నడచి నదిలో వడెను. లేడియు 
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కచ్చసము లేకుండ వ్యాధుడు సమివీంపంగానే లేచి పాజీపో 
యెను, కాక మె బ్లక్కె_ను, వ్యాధుండు మరలి వచ్చి, కూర్మము 

పాశములు గి వపలాయిత మయి పోయినందున, ఉభయ 

భష్టాః డై ఇ విధిని దూరుచు ప్రంటిక పోయెను. విమ్మటీ అన్ని యు 

Tien మోరి సంతోసించినవి. 'చేడి ప్రత్ ట్ర క 

థ్ అరిం మారం లాం MN myn? సల వ |, జ్ ర ఆన ర్లు మో, పాకాన (యములను అహి వట్టక నాపాణమును రశక్రీంచి 

నట్టి మూస నాకు మి గు అయితిరి, నాకస్న ధను లెవ్వరు? 
th. గ్ ట్టి జలే గ్ గ అజ” 

అ వ్రళింనించసు. సిటు (గు అని వ్రన్ర వ్య తనుఖితము G6] 

వసీంచి నం! 

Yr wr GH ea Wr a Cy చ శ ఇ ళో 
ప్రక EU ఉట! 'ర్టిస్టంతువ్రులు sent! స్పస్టమును నజ 

వేస్పకొనును అవణ్కాంఅమందో. తమ పాణ మైనను ఇచ్చి 
టక పటన ళో కీ we: ళీ } i (J (= ళో | 

లి ఢి ము inxs శ్రీం యము. NOY ణి ముత్తు లయం దాస క్షీ 
1 అలాటి 

= 
మటన్ ళ్ "| 1 : IL శ 1. జో భో చో నో గ్ అర లో మేలు గాను.” నీ సూ పసు. ఈసి థసు వినుము, 

నీ 

ల్ we హీ ళ్ సనో 1 wn ar RN ర్ వే ల 

FE CRN, గె గొ HAT గొన నులయం చాప క్ల 
ల Me శాలి 

న్స్ fy గవ 
0౫. 

వూరు బఒసెనగరములో ఈగ [వైన ఒక పురుషు 

డుండిసు. అసి వాసంతు రోలు a pd న “గచుంండెను, 

అతీయు ము ముండు నగర కు సీక్ పోసండిపును ఆమెను ఒంటరిగ 

వదలం ఇుళమెను; చి సుల. మందలి వురుష ఢ్ర,౨ములవలనం 
లో (గ తో జే తో గ ॥ ; తో we 

గాడ మును బసింగము కలుగు నని శంక చుచుంటెను. 
ణో 

ఒకానొక సుష ECE తేళ్సొని సని కలిగి భారర్ధిను పెంటంబెట్టు 

ON 70 
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కొని చేశాంతరము బయలు ేతెను. దారిలో భిల్ల భూయిష్ళ 

మైన యడవిని కని భయముచేత భార్యను ఒక (గ్రామములో 

ఒక ముసలి, బాహణునియింటం. బెట్టి పోయెను. ఆమె అచ్చటస 
లాలి రె 

యుండి ఆదారిని వచ్చిన యొక భీల్లుని తగులుకొని పోయెను, 

- వానితోంగాడ చానివళ్లెకుం బోయి. ఈస్ట్యాళువతి యను పీడ 

వేదలి ఆనట్టుతెగిన నదివోలె యేచ్చముగా విహరించు 
చుండెను. వింతలో పతి పని ముగించుకొని మరల ఆదారిని 

ఆధ ¢ శై? వచ్చి ఛాహాణునియింటికిం బోయి నాభార్భయెక్క_డ? అని 

అడిగాను. బాహణుండు ' అది ఎక్కడికి పోయెనో ఎటుంగను, 
(YJ 

ఇక్కడికి భిల్లులు వచ్చిరి, వారు దానిం గొనిపోయి యుందురు, 

వారివల్లెయు దగ్గణునే యున్నది. అచటికి త్వరగా పొమ్ము, 
యగ ౧ bar?) 

అక్కడ అది దొరకును. వే జాలోచన చేయకుము.’ అనెను. 

వెంటనే అతడు ఏడ్చుచు శెలివి లోవముసకు తన్ను 

తిట్టుకొనుచు ఆ భిల్ల పల్లకి పోయి భార రను గనియెను. ఆ 

పాపాత్తురాలు వానిం గని దగ్గజకు వచ్చి “నావలన దోషము 

లేదు, నన్ను భిల్లుడు బలాత్కారను నేనీ తెచ్చినాండు. అని 

పలికెను. “అ టయిన శా రము. ఎవడును మాడక ముంచే 

పోదము.. అని రాగాంధుండు ఈర్ష్యాళువు విలిచెను. “నన్ను 

శెచ్చినభిల్లుడు వెటనుండి వచ్చెడువేళ యిది రాంగానే మన 

పోక యెణ్(గి వా(డు తటుముకొొని వచ్చి మనలను వట్టుకొని 

చంపి వేయును | కనుక అచట ఈగువాలో డాంగ్ యుండుము, 

వాను 
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శౌ త్రి వాడు ని బ్రుంవంగాన అనిని నం చేసీ నిర్భయముగా 

కస. లి త “మూగ ద (టే యము 'ఆబోరంయంను గుళాలో 

దాగి యుండెను. కొనం గస దమ్ఫూక ఘుములో విపెకమునకు 
భళా WS ఇళ ( గం ఇ 

అవకాశ మెక్కడిం? ఆ డె వష్టిసనమ బిల్ అచటికి వచ్చిన 

యావతిని గుహాంతః సితుని సాఘుంక"లమున ఇంటికి వచ్చిన 
ఫ్) 

ఛిల్లునిక మా సె... గగన సం *క్రమనంతుం డా భిల్లుడు 
ణు Uy 

ఖే న. ళల టక నో లీ a 0 

శఈర్యాళువుసు గుహనుంటి ఒలక ఈది నుబునాడు , పొతః 

ణక సగర కాలముస "జీవిః బలిప':సుట్న॥ి న దృఫముగా నొక చెట్టుసం గట్టి 

Ol 

వెళ్ళను, గొ ©, భోజనము కా టకం షో నిక న్ను లయహయె re 

వానీఫెర్యతో క్ర్డ AD 1D ED (మి ఇస్ర స్లో (సూత నద్ర చెందెను. అ 

సి వంచిన పనట్ జేటునకు కటు నున వాడు oe పనలు పట్టునకు కట్టంబడి యున్న టి 

+2 

అలు చండికా ఎని సాంచి థోగణుం బొ చ్చను, చేని 

ప్రృత్యటు మై Wy WH మబ్బు. నగ ఫ్ర భానము చేత నతడు 

బంధము లూడి భిస్టినినలను. బూని క స్థీతోనే. నణిక వేనెసు, 

సక ర పోదము, పాసి చచ్చినా, ? అని భార గను పిలువంగా 

అదుళ్శీల అత్యంతదుఃఖముళ లేచి భిల్టునిగరమును భర్తకు 

తెలియ నీయన కొని వతితోలసడ వమన మై పోయెను. 

కెల్ల సాజంగా జఒననగరవం "ఏరి అచట ఆ శిరమును జనులకు 

చూస “వతు నాభ రను చంఎవేనీనాయ. * అని భర్తను 

చూవుచు విలపించిన. అంతట నగగరశథుకులు వారి నిగువ్రరను 

గొనిపోయి రాజుసదుట నివి వారీ న గ ంతమును “తెలిపిరి. 

Cel 5S? రొంప VE లీక. 

“9 

Ae. 9 
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రా జడుగంగా ఈర్ష్యాళువు య థార్థమును తెలువుకొ నెనూ.రాజు 

త్ర SQ మెటీంగి ఆ పాపాత్తు రాలిన ముక్కు. నెనులు కోయించి 

'విడలంగొప్టైను, కా విడిచి వెను, వాడును కుకీ స్త 

న్నహోగ్ర గ పాము తొలగి తనయింటికిం బోయెను. దేవ్యా, ఈర్ష 

యే ,ీ ప్రాక్ ప నేర్పును. "కావున బుద్ధి 

లో -ఈర్ష్యను చూపకయే స్త్రీని కాపొడుకో వలనీనది. 

స్తీ లకు రహాన్యము ఇెచ్పంహాడదు, 

మజీయు మేలు గోరిన వాండు స్త్రీలకు రవాస్యమును 

చెప్పం గూడదు, వినుము. నాగుం డొకండు గరుడభయమున 

పలాయితుం డై వచ్చి భూలోకములో నునుహ్య రూపమును 

ధరించి ఒకానొక వారయువతీ యింట దాంగియుండెను. ఆగణిక 

రాత్రికి ఏనూటు ఏనుగులను బాడిగ వుచ్చుకొనునది. నాగుండు 

దినదినము తన వ్ర భావముచే అంతబాడిగను ఇచ్చుచుండెను. 

“నీకు ప్రతిదినము ఇన్ని ఏనుంగులు ఎట్లు కలుగును ? నీ పెనరవ 

చెప్పుము.” అని యావిలానీని నిర్భంధింపయగా మదన మోహితుం 

డై నాగుండు క ప్రేయసీ, ఎవరితోను చెప్పకుము, నేను గరుడ 

భయమున వచ్చి" ప్రచట దాంగి యున్నాండన్సు నాగుండను. 

అని చెప్పెను. గణిక యీ రహస్యమును, కుట్లెనిక చిప్పను. 

ఇంతలో గరుడుడు లోక మంతయు వెదకుచు వురుషాకృతితో 

వచ్చి కుట్టినిని “* ఈ దినము నేను నీకూంతుతో నుండెదన్సు 

బాడిగ శై కొమ్ము అనెను. ఇచట నాగుండు ఉన్నాయ దిన 

జా 
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మునకు వనూః జేనుంగుల నిచ్చుచున్నా(డుు ఒకనాటి బాడిగ 

నా శీల?” అని కవిని పులి కొను. అచట నాన ఢున్నాC డని 

గరుడుడు శెలినీ అఆయింట తథగా వ్రమోంచి మేడడాబా 

మింద నున్న నాగునిః గని వటీనీ నిజరూవమును ప్రకటించి 
రం తన. లో ర్ క దుమికి భశ్రీంచెను. కావున పా్ణుగాన స్త్రిలత్ అనర్హళముగా 

రహస్యము ఇప్పంనాడదు. 

ఖల్వాటునిక థం 

గ జర ఓ f i Fa (ఆల జ పట్లు పలికి గొ ముఖుండు మరల ముగ్ధుల కథను చెప్పం 

దొడంగెను, ఒకమూర్థుడు ధనవంతుండు రాగి చెంబువంటి బట్ట 

తల గలాండు, తనకు జుట్టు "వీనందులకు మిగుల అవమానము 

వహించు చుండెను. ఒక ధూ గడు వాని యా శృితుండు వచ్చి 

“అయ్యా, తల పెంద్రుకలు మొలసించు నొవధ మెజటింగినవాండు 

వైద్యుం డొకం దున్నాయు. అని చెప్పును. “అతనిని నాయొద్దకు 

'తెత్తువేని నీకును వానిని ధన సుబ్చ్పదను. అని ఖల్వాటుండు 

అడిగెను. చినకాలము వాని ధనమును అనుభవించి ఆ 

జ్జ త ము గుం డు 
థి 

< af rn Ne ON | అం వన బీ 
ధూ రుడు సవా తతర క ఒకధూ ర్త వైద్యుని తొడ్కని 

వచ్చెను. వై ద్య్యుండును చిర కాలను వ నథ్రననుు అను 

భవించుచు తనతలపాగ తీసివేసి ఆమూారగ్ధనికి చూూపుచుండెను. 

దానిం గనియు పినుర్శిందుకో లేక, ఆ జడుండు ప్రైద్యుని శశా 
ధషము అడుగుచునే యుండెను. వైద్యుఃశు వానితో “ఓయి 
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మూర, బటతలవాండను నేను బటతలవానికి నీకు జుట్లు ఎట్లు 
ఠి ర ర ఈల ౧౧ 

మొలపింప 'నేర్తును * అని నీకు స్వయముగా నా బట్టతలను 

చూవితిని. అవ్పటికిని నీవు కనుంగొన నేరవు! ఇనీ” అని వెడలి 

పోయెను. ఈ రీతిగా చేవరా ధూర్తులు జడవుతులతోడ 

శ్రీ డించుచుందురు. 
WU 

తెల ముగు€ డు. 
9 థి 

శేశముగ్ధుని వింటివి, శై లముగ్ధుని వినుము. ఒకశిష్టునికి 
'నేవకుండు ముద్ధుం డొకం డుండెను. ఒకనాండు స్వామి నూనె 

క్ మని దుకాణమునకు పంపగా నేవకుండు నూనెను గిన్నెలో 

తెచ్చు చుండెను. దారిలో మిత్రం డొకండు “నూనె గిన్నె 

క్రింద కాటుచున్నది, పదిలవలుచుకో. అని బోధించెను. అంత, 

గిన్నె యడుగును పరీతీంచుటక్రై వాండు తల క్రిందు చేనెను, 
నూనె యంతయు నేలపా లాయొను, నేవకుండు లోకవోస్యుం 

డాయెను. ఆవృత్తాంతము నెణింగి స్వామి వానిని ఇల్లు వెడలం 

గొట్టను. కావున మూాథునికీ స్వబుద్ధి వలయు6- గాని బోధన 

వనికి రాదు. 
చ్ 

ముగు శ ధు గు డు 

అన్థిముగ్ధునికథను వినును. పూర్వము మూఢుం డొకం 
డుంజెను. వానిభార్య అసతి. అతండు పనిమీద దెశాంతరను 

పోయా; ఆ యసతి చేయవలనిన చెల్ల నేర్చి తన యాన్చ రాలిని 
పనికక్తెను ఇంట నుంచి ఏకాంతముగా ఉపపతియింటికి నిరర్లళ 
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జ ™ “ef. ఆ ny hs p= I జ్ జమ 
సుఖార్ల మై పోయెను. 99 ట్లుండంయగా. పల బే ఇ "ంతరమునుండి 

వచ్చెను. వానితో నూర్ళశితీతు'రా లయిన యా చానీ 'బాప్పు 
శ 6 మిం ర (3 wey ర “en “ur rn 

గద్దద స్ఫరములో | అంమాష్ట్ర; గుభి ల్టి వ్ లధవ్మము నొందినది, 

దహానము కూడ అయి జోయినగి” అని, వానిని శ 'భశానమునకు 

కానిపోయి_ ఒకసొిదలోని గొముకలటు, చూపించెను. వాడు 

వెంటనే భార్యకు ఉవక ర్రోయలు చనీ, తీరములో 

నేసి వచ్చి, భార్యకు ము పయ నారంభించెను. ఆ 

దాసీయే సద్భాహ్హ సరా: డని we i తేగా, వానినే 

టో 

వతితోడ ప్రతిమానిక కకునందును ఖభొవ స్టదూడ ఉదార వేషూ 

భరణ మొ వచ్చి భోజనము చేసీ పోవ్రుచుండిసది. ఓ ట్ర భూ, 

చూడు నీభార్య సాతిప్రుత్య స భెవముబే వరలోకమునుండి 

వప్రత్యమీముగా వచ్చి బో 'భాహ్తాణునితో కూడ భోజనము చేయు 

చున్న ది!” అని దానీ 'ఇప్పిను. ఆ మూార్భశల"ను మణి ఆ మూటను 

మూడఢ్డుండు | గగ భె పాణునింగా సమం చీంచను, ఆ యువ 

ప 

య థార్ణముగా నమ్మి (నందిం చెను. ఈక కొరయు కుస్త్రీలచే 

బుజుబుష్టులు వంచితు లగుదురు 

చంణజణాలకళక న్య. 

చండాలకన్య కథను వినుము. రూవనంతు రాలు ముగ్గ 

చం'డాలక న్యక యమున లే సార్వభౌముని వఠరునింగాం బడయ నం 

సు చుకొని యుండెను. ఒకనాండు రాజు ఊలేంగుచుండంలా 

కని సర్వో త్సము నటిని భర్త బుద్ధి చ 'వెంబడించెను. ఇంతలో 
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ఆదారిని ముని ఒకండు రాగా, రాజు ఆతనిపాదములకు వ్ర వా 

మిల్లీ మరల నేనుంగు నెక్కి తవ యింటికి పోయెను. దానిం గని 
రాజుకంకు మునియే ఉత్కృష్టుం డని తలంచి చండాలక న్య ముని 

వెంట బజెకు. మునియు పోవుచు దారిలో శూన్య వాలయ 

మును గని నేల మోంా ళ్లూంది శివవందనము చేనీ నడచెను., 
దానం గన్నియ మునికం'కు రివ్రుడే అఫికుం డని తలంచి మునిని 

మాని భ & ఎబుద్ధితో ధ్ర నే ఆ శ్ర యించి అచటనే యుండెను. 

తుణములో అచటికి కుక్కు యొకటి వచ్చి జేనునిపీళము నెక్కి 
శివలింగముమోంద కా లెత్తీ తన జాత్యుచితము చేని పోయెను. 

అంతట చండాలకన్యక దేనునికం'టు కుక్క_యే (యు త్రమ మని 

పతిబుద్దిచే ఆ కుక్క_వెంటం బోయెను. కుక్క_యు ఒక చండాల 

గృహమునకు: బోయి అచట వరిచితుః డైన చండాలతరుణుని 

పాదములలో? బడి మ్రేమచే వొరల సాగాను, అంతట చండాల 

కన్య కుళక్కకంకు చండాలకునూరుండే డఉ_శ్లము డని సజాతి 

తుష్ట యై వానిని పతిగా వరించెను, ఈ ప్రకారము దూరమున 
అడుగు పెట్టు మూూర్జులు తమచోటనే పడుదురు. 

మూ న రాజు 

మా కాలంథ వినుము. మూర్జండు రా బొకండు ధన 

వంతుం డైనను లోభి యై యుండెను. మంత్రులు ఒళనాండు 
హితార్థము అతనిని *దేవాా దానము వరలోకదుర్షతిని 'పోం 

గొట్టు నని బద్దలు చెప్పుదురు. కావున దానములు చేయుము. 
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ఆయుస్సు ధో! NETO Ww WY Ss WA హు. why wh" 'ధించిరి. 

‘ నీ.” ఆ టి, అసో ఇం గోర ౦ శరా నుంచిబ, NN) wh) wy | Siu ey pre “1 గ్రని 0 గివ్! పెట ల 

CN ee we లో ay 3 నాశ ha . న్ 

అటుత రాలీ LOTFI ఆపన... వీని స్ట గంటు. "బె వము, 
౮ 

శ ఇల వ్. -R క్. ar ay A ఆగ స. శ ల నుం త్ర (1 9 109 My shy NY న్ pA లి, సంర 
1. 

ల ఆళ్ళ" స్ గ గ న అత సో ఇజ్ కలీ శ 
స థను STDIN PT CEI Wr. 

మ” గెటయ ము. అపు “ఏ 
ot 

ఈ స వ్వ Was TrID. వం నతు ద్వి కన్నా 
| (4 2 

రుబమున ౫) గ్గు. ర గా షే ome ఫసళిముఖు డనీ స" పరం 
బ్ర ww 
అటో i "MN స క Yer (1 ౪, | జీ Ey శ గొ A mA ష్ me 

DERN Wt RD భి పరు సే గటి. 1) యు 
డుం ' బి | 4 UD గ 
a pec 4 క్ ఈ గ్ ఎట్ల అనో ట్య విల hv 2 ఇం నో నేరు భండన, Dg Tn దనము in) TIA న చ్చదవు, 

6 లో 
జ్ స వి జ లో MA స్ లో + ళ ia జా" గూ ఇగో 

ఎక్కడ నుంటి! rian “ట్ర WOE గ WII), నేం నిగస్టము 
గ 

ల్సి art sr or £0 చ్ | జం అర, జో ళ్ జ 
మిత్ర లంటూ జసు! ha Se) “A ర్ట న్నా నం నాకు 

శ ఇం in త ॥ [క స 

bo te RUT? బడంయగు కట ంర్పణనర్మ ణి 
ఓ EE 

(i ఇ tie |! Soon! శల ( 

నాకు భోజన sein V1 (గటు DIED, CORNED సీర 

బాహువు  గంళిమంు ఉటుసు గట్లు మకరం సుటియడసు.. అని 

చెప్పను. అముంట నిన. ముంతికీ ("వ న్ కుతణూవాలముే 

బట! స bec Ihr TOT I 
ఆ మిత్రు ల నిరు ంగ్రురను సంకు సా గ్ర నను పడు. అంత ఇవళీ 

ముఖుండు బి "ధ్యాన క గహ కట? (2 యింటిక పోయిన, 

అతడును. బజూరిని నవ క సబా ములతోడ సత్క_ర0 చెను, 

మటునాంగిన. అ లీ. పటన అవు నింటీకి పోయిరి, 

Wy 

అతందు బా roo wr సె జగడము నవస వద లేను, 
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అంతట భార్య కౌతుకము చేత ధవళముఘిని “ఆర్యవుగ్తై, 

క ల్యాణవర్శ నీకు గోవృసత్కాారనము చేసినాడు వీర బాహూువు 

నీకు స్వాగతముమాత్రము పలికీనాండు. అతనికంటె వ్రతం 

జెక్కువమిత్తు: డని తలంతు వెట్లు?” అని అడిగెను. “ప్రేయసి, 
అట్లయిన, నీవు పోయి అబద్ధ మే వా రిరువ్రరతోను 'రాజు మా 

మంద కోపగించినాం డని చెప్పుము. అంతట నీవు స్వయముగా 

బ్రిరువుర తారతన్యుమును ఎటుంగుదున్సు.” అని ధవళముఖుండు 

'వవ్చెను. భార్యయు పోయి కల్యాణవర్తతో అట్లు చెప్పలా, 

'అవూ, నేను వణిక్కు_మారుఃడను, రాజున శేమి చేయ(గలను, 

చెప్పుము.” అని కల్యాణవర్శ పలికెను. _వీమ్మటు ఆసుందరి వీర 

బావువునొద్దకు పోయి అశ్ల్లే చెవ్చెను. అతడు విన్న పెంటనే 

డాలు క త్తియు చేతంగొని వీరియింటికి వచ్చెను. అంతట ధవళ 

ముఖుడు వానిని “మీ త్ర మ్కూ రాజు మంత్రు లమాటలవలన 

అలుక మానినాండు, కనుక మణి యేమియు విశేషము లేదు, 

వ్రంటికి పొమ్ము. ” అని ఇంటికి వంపి 'వేన్సీ * చూచితివా ? 9ది 

ఆయిరున్రరలోను భేదము.” అని భార్యను ోాచ్చరిం చెను. 

ఆమెయు సంతోషించెను. ఇట్లు ఉవచారమి త్రము వేటు, 

సత్యమి త్రము వేటు, జిడ్డు సమానమే అయినను, నూనె నూనె, 

నేయి నేయి. మరల గోముఖమంత్రి నరవాహన దత్తునికి 

మూర్చలకథ లను చెప్పసాగాను. 

_— 
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నేను వీనికి వముయుం గాను, కావున నాకు 9ది బుణము గాదు.” 
అని వలిక్సి అచటి రాలను గూడ నన్వించెను. ఇట్లు న్వ్ ఆ0ధు( 

డైన మూఢుని మూఢత్వము ఆతిచిత్రముగా సున్నది. 

బ్రహ్మచారి నుతుండు. 

బ్ర హూచారిసుతుని వినుము. ఒకమూఢుండు తమతమ 

తండ్రుల గుణవిశేషములను చెప్పుకొనుచున్న జనుల గోష్టిలో 
ఉండి తన తండి మహిమను * మూ నాయన 'బాల్యమునుండి 

<< ) త బహాచారి, ఆయనకు తుల్యుండు లేడు అని వర్ణించెను. 
ct ః న ఆ క భ్ అట్లయిన నీ వెట్లు పుట్టితివి * అని మిత్రులు నాని నడిగిరి. 

నేను ఆయనకు మానసవుతశ్రు(డను.* అని పలికి జడళిరోమణి 

వారిని మణీయు నవ్వించెను. జడమతులు ఎ్య్టియత్యం'తాసం 

బద్ధను చై నను చెప్పుదురు, 

గ ణరుండుం 

గణకుం డొకండు విజ్ఞానహినుండు ఉండెను. వాడు 

జీవనము లేక భా ర్యాపున్రులతో స్వబేశొమునుండి సరజేశము 
పోయి, లేని విజ్ఞానము ప్ర, కటించుకొని జనుల సమ్మకము చేత 

ధనసత్కారము పొందుటకు యత్నించెను. సకలజనుల యెదుట 
తనవిల్లవాని నొకనిం గెశగిలించికొని 'యేడున సాగాను. జనులు 
కారణ మడుగంగా, “అయ్యా, నేను భూత భవ్య భవివ్యత్తు 
లఅుంగుదును ; ఈశిళువు నేటికి ఏడవనాండు చచ్చి పోన్రను. 
అని జనుల నంవజను ఆశ్చర్య పెట్టి, ఏడవనాండు తెల్లవాటు 
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జామున సిద్రించుచున్న యా శిశువును చంపెను. చచ్చిన 

శిశువుం గని జనులు నమ్మకము కలిగి గణకుని ధన మిచ్చి 

సత్కరించిరి. ఆ ధనము కైకొని వాడు స్వదేశమునకుం 

బోయెను. ఇట్లు ధసలోవముచే విజ్ఞానము పకటింపం గోరు 

మూర్థులు పుత్తు నయినసు చంవుకొందురు. 

కోపి, 

ఫకోవథారి మూాగ్గని కథ... వెలువల నున్న వురుషు 

డొక(డు వినుచుండంగా, ఇంట నొకండు తనబంధువులతో 

అతని గుణములను చెప్పు చుండెను. శ్రొతలలొ క నొళండు 

“మిత్రై అతండు గుణవంతుంయే ; అయినను వానియందు రెండు 

దోషము లున్నవి, సాహసమును క్రోథమును.? అనెను. వెలు 

పల నున్న వాండు విని తటాలున పల్లు సొచ్చి ఆపలీకిన వానిని 

మెడకు గుడ్డచ్యు పట్టుకొని రి మూ  వెప్పు నా సాహస 

మేమో, నాకు కోవ 'మక్కడిదో.” అని క్రొ థాగ్నీ చే జ్వలించుచు 

అడిగెను. అంతట ఇతతులు నవ్వుచు “నీ సాహసక్రోధములు 

వ్రత్యవముగా న అగవడుచున్నవి, వేళ్లి చెప్పవలయునా * 

అనిరి. అట్లు స్వదోషము ఎంతే ప్రకట మరన్లనా "క్ష 

"తెలియదా. fy 

కన్యావ గ్ యి త 

క న్యావర్థయితక థను క్ స ఒక రాజునకు సురూప 

కన్య పు స్టైసు. ఆపభ్ఞ్యను అతి చ్ మేత ఆరాజు ఒక్క వరాటు 



1118 కథాసరి త్పాగరము. లం, ౧౦. తే, ౫ 

= = మ్య వ శే ద్ర గానే పెద్దదానిని చేయుటశై వైద్యులను రప్పించి వ్ర తిథో 

వారిని “మంచివరుని పెండ్లి యాడుటను తగినట్లుగా నా 

కొమారిత ఇపుడే పెద్దది యగునట్టుగా మంచి యాపషధము 
చేయుండు.”. అని ఆజ్ఞాపించెను. అజడుని ధనమును న్వీకరింవ 

వైద్యులు | ప్రభూ; ఇందులకు ఓవధి బహు దూర చేశమున 

నున్నది. దానిని మేము ెప్పించెదము. అది నచ్చునజకు 

నీ $క"వూరితను అదృళ్యు రాలిని గా సుంవనలనినది. అది ఆ 

వైద్యమునకు విధానము” అని తెలిపిరి రాజు అందులకు 

అంగీకరించెను. వారు విల్లను కొనిపోయి సెక్కు. వత్సరములు, 

“ ఇంక చెపధథధము శా లేదు అని చెప్పుచు తనుయొద్ద నే ఉంచు 

కొనిరి. ఆమెకు యావనము ఆాంగానే జిమధము నచ్చిన 

దనియు దానిమహిమచే పెడ్డ దయిన దనియు చెప్ప ఆమెను 

కొనిపోయి రాజున కొప్పగించిరి. రాజు వారిని ధనములలో 

ముంచెను. ఇట్లు భూర్తులు మూర్షు లయిన యశో ఏ గులను 

వాస్ట్రజమున భుజింతురు. 
a 

అర్భపణుండు, 
త్ో 

శాకవ్రణునికథ నినుము:--నగరవాసి యొకడు ప్ర. 

గ న్వమోము 'షాడ్త్యంజెను. వానియుద్ద ప్లిటూరివాం డొళండు 

ఒకవత్సరణాలము ఈ కొలువుచేసి జేతము చాలక నెలవు పుచ్చు 

కొని స్వ గ్రాముమునక్షుం బేయిను. వాడు పోయానే అతడు 

భార రను “నీయొద్ద నేమియు వాడు పుచమ్చుకొన లేదు గదా” 
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యని యడిగెను. ఆనవణము వుస్చుకొని పోగు నని ఆమె 

చెప్పెను. అంత నతంయు వదిపణములబ టైటు వ్యయవణుచు 

కాని నదీతటముాకము'గా పాయి (చమూభ్యత్యునినలన ఆఅ యర 

వణమును నుచ్చుకోని మరలి వచ్చి, ఆ గ్రోజ్ఞును లోకులత్ * 

చెన్పకొని సరిహాసాస్సద మాయను. ఈరిలతిగా ధనాంధబుద్ధి 

స్వల్పముకొణుకు విస్తారము వ్యయము ఘనికొసును 

అ ఖీ జ్జ నక్త, 

అభిజ్ఞానక రృ కథను వినుము:---ఒకమూరస్టుడు ఓడలో 

సము ద్ర మార్షమున పోవు చుండంగా నాని చేతినుండి పండిగిన్నె 

సముద్రములో వడిపోయొసు, అంత నా మూసుకు నురల ఆ 

a వచ్చునప్పుడు మునింగి తీనీకొందును గక యని a 

వడిన చోటికి సుడులు బుడగలు లో నగువానిని గుర్తు పె 

కొనెను. సముద్రము దాటి దిగునప్పుడు నీళ్లలో నుడులు 

మొద లగువానిని కని ఆగుర్తును బట్టి వెండిగిన్నెను ఎత్తు 

కొనుటకు సలుమాంటు నీళ్ళలో మునుగు చుండెను. లోకులు 

అడుగగా జరిగిన Dr చెప్పీ మిగనల పరివోస్యుం 

డాయెను, 

(వృతిమాంస చ దుండు, 

వతమాంస ప్రదుం డయిన రాజుకథ వినుము. మూఢ. 

డొకరాజు మేడనుండి క్రంద ద్రిగువురు వుగుషులను, వారిలో 

నొకడు మవానసమునుండి అయిదుపలముల మూంసమును 
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హరించి చేతంబెట్టుకొని యుండుటనుం, గని, వానిదేహమునుండి 

అయిదువలమున మాంసమును కోయించివేనెను. మాంసము 

జేహమునుండి కోయంగా నే వాండు నొప్పికి వడ్చుచు నేలం 
గూలెను, రాజు కనికరించి ప్ర తీవోరునితే *'అయిదువలముల 

మాంసము వీనిబేహమునుండి కోసీనందులకు నీనికి ఇట్టినొప్పి 
కలిగినది; కనుక వీనికి అంతకంటు ఎక్కువమాంసమును ఇమ్ము. 

అనెను “తల లెగంగోట్టినవాండు నూటు తలలను వచ్చిన 
న. on న స మాత్రమున బ్రదుకునా ? అయినను ప్రచ్చెదసు.” అని చెప్పి 

ప్రతివోరుండు. నవ్వుకొనుచు 'వెలుపలికిం బోయి ఆవుుషుని 

ఓ దార్చి వైద్యుల కొవ్చగించెను. ఈరీతగా, న్మిగృహమును 

గాని అనుగ్రహమును గాని ఎట్టు 'చేయ పలంయున్్ “మూస 

ప్ర భున్రు ఎలుంగందు. 

పుత్రాంళరకాంషీణి, 

పుత్రైంతర కాంవీణికథ సినుము. ఒకానొక తేకు 

ఒకంజే కొడుకు. అది ఇంక నొక కొడుకును కోరి యుపాయ 

మడుగంగా పాషండురాలు ముద్ర తౌసుస్ యుగ తే “అవా, 

నీ కుమారుని చంపి చేవతకు బలివెముదుషన, నిశ్చయముగా 

నీకు మణియొక కుమారుడు కలుగును” అని బోధీం చను. 

ఆ మూఢ్డురాలు అశ చేయ సుదో్యోగిం చు చుండంగా ఒక 

వృద్ధ ఎఆీంగి రహస్యముగా దానితో “టను, సాపాత్తుం గా, 

"లేని కుమారుని కోరి ఉన్న కుమారుని చంపెదవు ! వాండును 



శ్రీ శృ ద్వయ ము, 112] 

పుట్టనియెడల అప్పు జేమి చేయుదును! అని బెదరించి చా 
రించెను. ఈలితిగా స్రీలు ఖాససీసంగత టే అకార్యములం 

బొత్తురు; వృద్ధోవ దేశము చత సిఎ*రిత (గే బాగువడుదురు. 
అమలశా చేత. 

ఆవులకా నేతకథసువిసముపి-- ఒకానొక గృవాస్థునికి 

' భృత్యుంయు మూఢుం డొళం శుండెను. గృహస్థుడు భృత్యుని 

ఓర్కీ తోంటకు పోయి మంచి తీయని యునీరికవండ్లు నాకు 
కోసనిక్ర"ని రమ్ము. ఆని యాళ్ల నం చెను. ఆఅమూధుంందు ఒక్కొక 

ఫలమును పండ్లతో కొటికి రుచి చూచి తీయగా నున్న దని 

నిశ్చయించుకొని తెచ్చి “వభ, ఈ సండ్లు మధునములు, 

, నెను -రుచి మాచి అెచ్చినాండను” అని యెదుట నుంచెను, 

గృహపతియు సగముగొజికన యాపండ్లను గని రోసీ వానిని 

ఆభృత్యునితో గూడ సమముగా వదలివేసెను. ఇట్లు ప్రజ్ఞా 

ఫీీనుండు వభుకాన్యమును తేన కార్యముసు రెంటిని నాళము 

చేయును. 

శ్ శృ ద య ము. 

న అగో ఆస రాజసు కో భా తృద్వయకథ సు విసుము, పాటలివు త్ర నగరమందు 

ఇభువురుబ్రాహ్యాణులు యజ్ఞ నీముందు. కీర్తిసోముడు అని అన్న 

దమ్ములు నా చారి పశ్రాన్టితధసము విస్తారము ఉండెను, 

కీిసోముండు తనభొగమును వర్తకముచే వృద్ధిచేనిను. యజ్ఞ 
సోముడు తనధనము నెల్ల అసుభవించి ఇచ్చి వ్యయవజిచసు 
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“అతండు నిర్ధనుం డై తనభార్యతో:_'ఓని, ప్రే యస్ఫీ నేను ల్తంత 

వటుకు థధనాఢ్య్యుండ నై యుండి ఇప్పుడు బంధువుల నడుమ నిక్ష 

నుండనుగా నెట్లు బ్రదుకుదును?రమ్ము 'దేళాంతరను పోన్రునము.’ 

అనియె. “బకత్తెము లేక యొక్కడికి పోగలము? * అని భార్య 

పలికెను అతండు నిర్భంధింవ “భార్య అవళ్యనుగా ప పశనలయు 

నేని, మొ తముడు కీ _ర్సిసోమునియొద్దనుండి బ ల్రముకొఅకు 

కొంచెము దృవన్టిము తెచ్చుకొమ్లు.” అని చెన్పెను. అతడును 

పోయి తమ్ముని పాథేయ మడుగునంతలో తద్భార్య యిట్లనియె: 

“దితండు స్వథనమును పోంగొట్టుకొన్నాండు, వ్రతసికి ధనము 

మన మేల ఈవలయును? దర్శద్రుం డయినవాం డెల్ల మన కడశే 
వచ్చును.” కీర్షినీముండు విని అన్నయందు న్నేహూము కల 
వాం డయ్యును అతనికి ఏమియు ఈంజూలండాయొను. దుష్ట స్త్రీల 
వశములో నుండు వురుషులకష్ట మిది. అంత యజ్ఞ సోముడు 

ఊరకయే ఇంటికి బోయి ఆ వృత్తాంతమును భార్యతో చెప్పి 

బెవైకళరణముగా బయలు వెడలి పోన్టచుండంగా అడవిలో : 

ఆ ట్రాహాణుని అజగరము స. ns దానిం గని 

నీల? బడి యెడన సాగెను, “అమ్మా, వల వచ్చెదన్సు? అని 

మనుష్యుభాప. షలో అజగర నుడుగంగా శ్రావణ్ యి ట్లనియె, 

 నువానుభావాా విదేశములో నా భిశ్షాభాజనమును నీవు 

హరించితివి, నే నెట్లు ఏడునకుందును? ఆమాట విని అజగరము 

ఫననో టినుండి క్రాక్. ఒక గొవ్చబంగారు పాత్రమును ఇదిగో, 



నాపీ తొ”, 1128 

నీభిక్షాపా త్రము కొతు. అని ఆమె కిచ్చెసు. “మహానుభావా, 

స్రీ నాకు ఇందిలో భిత. ఎవరు పెట్టుదురు?” అని యామె 

యడుగంగా, అజగరము నీ వడుంగంగా ఈపాత్రనులో ఎవండు 

భీత పెట్టడో వానితల నూటు వ్రక్క లగును. నా మాట 

యిది ప కష అని చెప్పను. అంత న్నాబూవ్యాణి పతివ్యత 

అజగరమును “అయ్యా, అ ట్లయినయుడల నీవు త నా 

కవ్చుడు పతిభితు పెట్టుము” అని యడిగను. ఆమెనోట ఈమాట 
దారి) 9 లక న రాంగానే అజగరము నననోొ?3నుండి ఆ బ్రావ్లాణుని నజీవుని 

వెడలం గ్రక్కి ఆమెకు ఇచ్చి, దిన్యపురుషుం డై తుష్టు లయిన 

న టో నేను విడ్యాధర6 "జను, న. కాంచన 

వేగుడు గొతముశౌవపముచేత నజగరమ నైతిని. పతిప్రతతో 
సంవాదము కలుగువటకు నాకు గొవముం అని వలికి అవైండి 

పాత్రమును రత్నములతో నిండించి యిచ్చి తట్ట ణమే హర్ష 
ముతొ ఆకాశ మాగ్గమునం బోయెను. ఆదంపతులు ఆరత్న 
రాళెన్సి కై కొని యింటికిం బోయింరి, ఇట్లు యజ్ఞ సోముండం అశయ 

ధనుండై సుఖముండెను, బ్రహ ఎల్ల వారికిని సత్తసుగూవ 

ముగా సరషమును వచ్చును. 

నాపి తొ 0 

నాపితార్థి కథను వినుము.-కసట 'జేఖీయుండు. ఒక 

భటుడు రాజునొధ్గ కొలువుండి యుద్ధములో ఆతని మెప్పిం 

చెను. ప్రభువు వానిని ఇష్ట మయిన కోరిక కోరుకొ మృనెను. 
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అంతట నపుంసక స్రాయు6 డాభటుండు “పభ, నీ మంగలవాానిని 

నా కిచ్చి వేయును అని యడిగెను. ఎల్హవారును వారి స్త్వ 

మునకు తగినట్లు ఫలము వెండుదురు. 

నకించినార ణుండు, 
0 

నకించిన్లార్లణుని వినుము. ఒక మూర్భుడు దారిని పోన్ట 

చుండగా బండి వా డొకండు నానిని తనబండి కొంచెము సరిగా 

వెట్టి పొ మని యడిగెను. అందులకు నాకేమి యిచ్చెద వని 
మూర్జుం డడిగాను. “(నకించిత్ దదామి) వీమియు తయ్యను 
(నకించిత్ ఇచ్చెదను)” అని బండియాసామి చెసె పెను అంత 

మూర్షుండు బండిని చక్కంగా నిలిపి బండివానిని 'ఇయ్యవోయి 

నాకు నకించిత్ * అని యడిగెను. అత(డు వరిహానీంవసాగను, 
దేవా, ఈరీతిగా మూర్జులు జనులచే వరిపోనమును పొంది 

నింద్యు లయి ఆపదల పా లగుదురు. యోగ్య లెప్పుడును వూజ 

నీయులుగా నుందురు. 

ఇట్లు సరవావానదత్తుండు రాత్రి గోముఖునివలన ట్టి 
వినోదకథలను విని జగ త్రయ విశ్రాంతి హేతు వైన నిద్రా 
సుఖమును భజింవెను. 



॥ 

౬-వతర౦గ ము. 

క్ 

మలునాండు సూరో్యోచయమున నరవాహనదత్తుండు 

తండ్రిగారి దర్శనమునకు పోరును. అచటికి వద్దావతీదేవి భ్రాత 

మే ఏనకుమూరుంయ నింహనర్శ స్వనగరమునుండి వచ్చియపడ 

నరవాహనదత్తుండు ఆయనను కుశోల మడుగుట మొద లయిన 

గోష్టి యందు ఉండి అచటనే భుజించి సాయంకాలమున తన 

క తక బోయెను. అచట శ చశ్ర్రయశోనే తలచుకొని ఉత్క_ంఠి 

తుం దై యుండెను. అంతే నతనిని వినోదసటుచువా డై మరల 

గోముఖుండు 'చెవ్పసాెగెను. 

కాకోలూకీయము. 

ఒకానొక చోట విశేషము నీడ గలది గొప్ప మజ్హచెట్టు 

వకుల కలకలము చేతి పథికులను మ్మ ళ్ళోవి అస్థయు సిలుచునడి 

వోలె నొప్పు చుండెను, అందు 'మేఘవర్జుం డను కాక రాజు 

గూడు కట్టుకొని నివసీంచియుండెను. దా నికి అవమర్గుః డను వేరి 

గ్రుడ్లనాబకాజు శత్రు వుండెను, అది రాత్ర శాకిజేని పరివార 

మైన కాకుల Wr సంహారించి పోయెను. కెల్ల మాల 

గానే కాక రాజు మంత్రులను ఉడీ డీ వ్యాడీవి సంసేని:. వ ప్రడీవి. చిరజివు 

లనువారిని రప్పించి సషారవముగా “మంత్రి, ల. ఆల మన 

శత్రు త్రున్ర ఈరీతిగా వచ్చి. మనలను ఒడం గొట్టి పోన్రచున్నాండు. 
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వ్రందులకు నవమి యుపాయము 1? ఆలోచించి చెవ్వుండు.” అని 

యడిగాను. ఉడ్డీని “వభూ, శత్రువు బలవంతుం డై యుండగా 

అన్య దేశమునకుం బోవుట గాని వానినే ఆ శ్ర యించుట గాని 

ఉపాయము” అనెను, ఆమాట విని ఆడీవి అప్పుడు మనకు 

భయము లేదు. ళత్రువుల యభి స్తాయమును వునబలమును 

చక్క_ంగా నిచారించుకొొని క_వర్ణిమును జేయుదము.' అనెను. 

సండీవి “దేవా మరణ మయినను మేలు శత్రువును శరణు 

బొచ్చుటగాని బేళాంతరము పోవుటగాని తగదు. మనకు అప 

కారి మైన యీళత్రువుతో మనము పోరవలసీనది. సహాయ 
వంతుండు ళూరుండు నగు రాజు ఉత్సాహనంతుడేని శత్రువులను 

జయించును.’ అని పలికెను. వ్రడివి అనియె: “అతడు బల 

వంతుడు మనకు జయింవ నలవికాదు. వానితో మనము సంధి 

చేనీకోొని కను వెట్టుకొనియుండి సమయము వచ్చినప్పుడు కొట్ట 

వలసీనది* అంతట చిరజీవి “ఓ నీతికోవిదులారా, వినుడు వారి 

కిని మనకును సంధికి నిబంధన లేమి? దూత ఎవడు. సృృష్ట్యూది ( 

నుండి కాకులకును ఉలూకములకును వైరము, అచటికి దూత 

గా నెవడు పోవును ? ఇదిమం త్ర సాధ్యము, రాజ్యమునకు 

మంత్రమే మూలము.” అని వాక్రుచ్చెను. కాకరాజు చిరజివిని 

“మంత్రివరా, నీవు ముసలివి, నీకు తెలిసి యుండును, ఏేతు 

వుచేత కాకోలూకమునకు వైరము కలిగినది? దానిని చెప్పి 

పిమ్మట మంత్రము చెప్పుదువు గాక. అని యడిగెను. చిరజీవి 
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చెప్పసాగెను: ఈగ రము ఎాసోవమువీత కలిగినది. గర 

టం భాఖార్టయిక సు విన అదా. 

గ స్రభాఖ్యాయిక, 

వూర్వము వాకలీపాండు ఒకయు తనగాదిద' కృళముగా 

నుండుట గని దానిని బలిఎంచుటకు ఇతరుల పొలములలోనికి 

పెద్దపులితోలు కస్పి తోలెను. అచట సస్యములను భతీంచు 
చుండినను వుని యసుభయము'చీత గాడిదను ఎవరును నివా 

రింపరైరి. ఇ ట్లుండయా సేవ్య గాః డొకందు ధసుష్పాణి మై ఆ 
దారిని చనుచు డానిం గని వుబి యని పెజచి వంగి కంబళి కచ్చు 

కొని పోన్రుచుండెను. అట్లు వచ్చుచున్న యతనిని గనీ గాడిద 

యని తలంచి సస్యభయణము చేత బలిసిన యా గాడిద ఓండ్ర, 

వెస్పైను . అంతట పాండు దానిని గాడిదనుగా నెజ్ంగి చేప 

వి ల్లెక్కు. వెట్టి బాణము ఫ్ర యోగించి మడియించెను. ఇట్లు 

గాడిద తనవాగ్షోషము'చీత నే కార్షిగునటో వైరము కలుగ 
జేనీకొనెను. ఈప,కారమే మనకుసు వాన్షామముచేత ఉలూక 

ములతో ద్వేషము గలిగినది. 

వూర్వము వకులకు ఒకప్పుడు ౧*జు లేక పోంగా అన్ని 

పములుసు తమ కొకవతుని 'రాజునుగా పట్టాభిసేకము జేయు 

టకు ఆరంభించినపి. అన్న యు గుడ్డ గూబను రాజాను చేయ 

నుద్దశించి దానికి శ శ్ర చామరములు వచ్చుటకు నిస్ధముగా 

నుండినవీ. ఆసనుయుములో బసాెయసము ఎక్క_డనుండి యో 
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వచ్చి ఆవక్షులను 'ఓమూార్ధులారా, హంసకోకిలాది పక్షులు 

"లేవా ? క్రూరదృష్టిని అమంగళదర్శనుని పావుని -ఈయులూ 

కుని అభివేకము చేనెదరేమి ? వ్ర భావవంతుని రాజును చేనీఖో 

వలయును ; ఆతడు తన శేరినలననే మనకు సిద్ధి కలుగు 

వాడుగా నుండవలయును. 

వ్యవదేశమువలన సిద్ధి = 

చండ్ర్రృసర స్పని మవోజలము గొప్ప చెటు వొక చోట 

నుండెను. దానితీరమున శిలీముఖుం డని కళకరాజు ఒకడు 

ఉండెను. నణపుచే కడమ జలాళశియము లెల్ల ఎండిపోంగా ఇది 

మాత్రము జలసమృద్ధము గానే యుండెను. వ్రచటికి ఏనుగుల 

మందతో యూథవతి చతుర్లంత మనునది జల సానార్థము 

వచ్చెను. ఆయూథము జలము దజీయు నలజడిచే శిలీముఖుని 
స్వజనములు శశము లనేకములు చదిని చచ్చినవి. గజపతి 

మరలి పోయినవిమృట శశ రాజు శిలీముఖుండు దుఃఖతుం డై 

వ్రతరళశములు గూడ విను చుండగా విజయ మను శశముతో 

ని ట్లనియెి:“ఈయెను(గు ఇచట నీటిరుచి కన్నది. అ మరల 

మరల ఇచటికి వచ్చుచునే యుండును, మనలను నిళ్మేషము 
చేసి వేయును. నీవు దానియొద్దకు పోయి న దయిన సుపోయము 

చేయును, నీవు మిగుల నుపాయ కాలివి, నీవు పోయిన కార్య 
మెల్ల శుభముగా నెబినౌటీనది.” ఇట్లు రాజు వంవంగా కుందేలు 
తరలి పోయెను. మార్హానుసారము గొ ఆ యేనుంగును కని, 
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తో శ“ భో శాలి si, ఆ ఖో ఇష జ కః 

బలవంతు డగు గే తు, స స సతతము ఎట్లు గనిగిను అ లగ మేలు 

గాదు అని యాఃలోచింది ఫొండశిఖన మెక్కి, అచటముండి 

గజవతితో ని ట్రనియవ: “యు, నేను చం దేవుని దాతను 

x dey Mi Are Col an! NIN as 
ఆయన నీకు పట్టు చెప్పుచున్న యు చల్లనిగ చం సర స్పని 

నా నివాసము సరస్సు కలదు. చట శగెములు కల్ఫు. నేను 

వానికి రాజసు. అవి నాకు పయ మయినవి. కావున నే నాకు 

రీతాంశు: డనియు శశ యనియు ఫన్నీ, నా సరస్సును నీఛ్ర Wy 
నాశము చేనీన్యాడగు, నాగశనులను చంపనాండను. ఇట్లు 

మరల చేయుదు పేని నావలన అందులస లము ననుభవిం'చెదవు ” 

దూతయగు కుం జీటనలన ఈమాటను విని గ జీందు,డు భయ 
శ ( స ల జ్జ ల్, రాష్ గ గా ఫో న్న ల్ 

ముతో అయ్యా, పకి సిటు ఎయును. నాకు చంద్ర, జవుండు 
4 లీ యం గోన 4 స wa” ల్త్ Va: 

ఫూజ్యుండు. ww. అంగి, మిత్రమా, చందు నిత 

సరస్సులో _ స్వయముగా 'చిప్పుకొందువు. ” అని కుందేలు 
న జన క సప ది ఖ్ న అల్లో రగ నళ క ము అభ ఏనుగును "తెచ్చి సరస్సులోని చం ద్రవ్రతొవింబమును చూ వెను, 

జో wl శ్ ఇ ఈ ని జలో గ ఆల చానిం గని గజపతి దూరనునుండయ స్పణమిల్లి భ ముముచే 

వణంకుచు అడసనికం బోయెను మరల నచటికి రాలేదు, ఆ 

వృత్తాంతమును. ఛళం+జు. శఖీముటుడు చూచి ఆదూతసు 
కుంటబేటిని సవ్లూనించి నిర్భయముగా వనీంచి యుండెను. 

అట్లు పలికి వాయసము మరల ననియె;...- “ఇట్టివాండు, 

అనంగా, ఎవనిసేరు విన్న మాత్రాన ఎవరును ఏమియు బాధ 

చేయ పజతురో అట్టి పాండు వ్రభువుః -ఈయులూకమునక్షు 
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పగలు కన్ను లగవడనవు, ఇది యొక మ్రుక్కడి పక్షీ, 9ది రాజ్య 

మున శెట్లర్ల మగును? తుద్రునియందు నిశ్వాస నుంవ 
రాదు. ఈకథను వినుండు. 

శళకపింజల కథం 

ఒకప్పుడు నే నొకచెట్టున నివసించి యుండగా అందు 
లోనే (క్రింద కవింజల మొకటి గూండు కట్టుకొని నివసించి 
ఉండెను. ఒకవ్వుడు అది బేశాంతరము పోయి బవాందినములు 

రాదామొను. ఈలోవల కుందేలు ఆగాంట కాఫ్రరము చేరెను. 
కొన్నాళ్లకు కపింజలము వచ్చెను. అంత నారెంటికి “ఈగూండు 

నాడి, నాది” యని వివాదము సంభవించెను. అంత నారెండును 
తీవ్చకొజుకు సభ్యునియొద్దకు పోన్చు చుండినవి. నేను వాని కగ 
పడక వానివెంబడి పోయితిని. అవి కొంచెము దూరమున 

ఒక చెటువుగట్టున నొకవిన్లి మాయికముగా అహింసా వ్ర తము 
ధరించి 'థ్యానముచే కన్నులు అర మోడ్చి యుంటం గాంచి, 

'థార్మికుం డని యెంచి దానినే నాయ మడుగ నిశ్చయించు 

కని దగ్ధజకు పోయి యిట్లు ఇెప్పుళొన్నవి. “సామ నీవు 
తపన్వీవి, ార్మికుండవు, మాకు నాయము దీర్చు చేయుము.” 

పిల్లి హీన స్వరమున ఇ ట్లనియెః. “ దూరముచే మోమాట 
చక్కగ వినబడదు, తపఃకృళుండను, దగ్దజకు గండి. ధర్మము 

చక్క_ంగా. నిర్ణయింపనివానికి ఉభయలోకవోని కలుగును. ” 

ఇట్లు పలికి నమ్మించి వానిని రెంటిని దగ్గణికు రప్పించుకొని ఆభీల్లి 
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గార మ నం wi « oe Ud 

ఒక్క_మాణుగ నే చంపి పేసెసు అట్లు తుద డగ ద్ద తి 

యందు నిశ్వాస ముంగంగూడదు, కనుక ఆఅతిదు వతి యగు 

నీయులూకమును రాజును చేయందగదు, 

వాయసము వేనీన యూ" బోధనవలన వతు లన్నియు 

ఉలూకమున కభిపేశము మూనినవి. “ప్రసమొదలు మోరును 

మేమును అన్యోన్యశ, త్రువులము సుమా, మణచిపోకుము.” 

అని ఉలూకము కోవముతో కాకిని బెదరించి వెడలిపోయెను. 

కాకి “అయు క్షను పలికీతని గదా” అని దుఃఖత మాయెను. 

మాట మాత్రముననే కలిగిన రమునకు ఎవరు అనుతాపను 

పొందరు! ఈరితిని మన్నపు గ్రుళ్గగూబలకు వైరము వాక్సా 

రుష్యుము వలనః గలిగినది. కాకరాజుతో ఇట్లు వెవ్పి చిరజీవి 
మరల పలికెను. ఉలూకనులు అనేములు, బలసమన్విత 

ములు. వానీని జయించుట మన కసాధ్యము. 

నంఘుము జయిం-చును. 

పలున్రురును ఎప్పుడుసు జయింతురు. నిదర్శనము వినుము. 

ఒక బాహాణుండు ఒక మేను కొని బుజముమోా(ద పెట్టుకొని 

గ్రానుమునుండి తన నగరమునకు పోను చుండెను. దారిలో 

ధూ ర్హు లనేకులు దానిని చూచి భతీంవం గోరి ఒకండు త్వర 

త్వరగా అతనికడకు వచ్చి “అయ్యా బ్రాహ్తాణా, ఏమి ! భుజము 

మింద కుక్కను మోచుచున్నావు ! క్రంద పాజవేయవయ్యా!” 

అనెను. ఆ మాట విని లమ్య పెట్టక బ్రాషాణుండు పోవుచుండం 
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గా మట్ యిరువురు అతనికి ముందుగా పోయి అతనితో అ ఫ్లు 

పలికిరి. అంత నతండు సంబేహవడుచు మేశను మూాచుకొనుచు 

పోవు చుండంగా, మణీ ముగ్గురు వచ్చి “అయ్యా, ఏవి యజ్ఞోస 
వీతమును కుక్కను సమముగా మోచుచున్నా వ్రు, నిజముగా 

బోయను గాని భ్రావాణుండవు గాను, ఈకుక్క_తో మృగములను 

వేట యాడుదువా అనిరి. ఆమాట కత(డు నిశ్చయముగా 
ఏదో భూతము నన్ను పట్టి ఈరీతిని మోసపుచ్చుచున్న ది. అందణి 

కన్ను లకును లేనిదే అగవడునా యేమి ? అని తలంచి మేశను 

పాజివై చి యింటికి పోయెను. భథూర్ర్తులు దానిం గొని పోయి 

య థేచ్చముగా భక్రీంచిరి. ఈరీతిగా, చేవా, అనేకులు బల 

వంతులు దుర్ణయు లగుదురు. కావున ఈబలవ ద్విరోధములో 

నేను చెప్పు నుపాయము "చేయవలయును. నన్ను కొంచెము 

తెక్కలు చింపి ఈశెట్టు క్రింద వదలి, నేను కృతార్థుడ నై వచ్చు 
దాక -ఈకొండలో. దూజ్ యుండుండు:.__ అంతట వాయన 

రాజు కోవను చేతనుంబో లె చిరజీవిని తెక్కలు చింపంచి విడిచి 

తోను స్వానుచరులత్' ఆకొండకు. బోయెను. చిరజీవి ఆచెట్టు 

క్తి ౦దనే వడి యుండెను. 

అంతలో నచటికి రాత్రి ఉలూక రాదు అవమర్హుండు 

నచ్చి అచట ఒక కాకి నయినను కానక అరయు చుంజెను. 

వానిం గని చిరజీవి మెల్ల మెల్ల గా చెట్టు క్రీంద కరూనసాగొను. 

కాంత విని అవమర్లుడు చెట్టు దిగి * నీవెనరను? వల యిట్లయి 
(ల) 6 mn 
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తివి” అని ఆశ్చర్య సడి యగన చిరజీవి నొప్పి బేతనుంబోలె 

అ (మున బి టిని“ అయా. నేను వాయసరాజు 

మంత్రిని నావే పీరు చిరజీవి, అతంయ మంత్రుల యసుమతిని నీవై 

త. "పెడల మ. న్సు ప్ర. ని కడవను మంత్రులను 

బెదరించి అతనిత్ ', “దీనా నీస్ర నన్ను ఆలోచన Es గన 

చేని నా మాట నీకు పథ మనియు, బలవఐంతుం డగు శొళి 

శేంద్రునిలొ * పాటు. ఎట్టుకొనకునుం. నీతిమాగ్దమును పొటింతు 

వేని అతనిని అఆ యింపవలనీనది” అని చోధించితిని, ఆబోధ 

నకు ఆమూగ్ట్యయ నన్ను శె త్రుపటీము పాడ నని తానును తన 

మిత్రు లును ఈనళళు 1] ను తెచ్చినా. నన్ను ఈ చెట్టు కింద వై పెచి 

ఎక్కడికో అతడు అనుచరసమేతుం డై పోయెను.” ఇట్లు వలికి 

చిరజీవి తల డాలి రోజు చుండెను. “్ర్రతనిక నున మేమి 

చేయవలనీనథి ?* ఆని అవమ్ముండు తనమంత్రు,ల నడిగెను 

వారిలో దీ_కనయనుం డసుమం త్రి పలికెను, 

అరతణీయుని ఉపాకారిని రక్న్షీంతురు. 

రకుణీణయుండు గాని దొంగను కూడ ఉపకారి యేని 

సజ్జనులు రత్రీంపుదును. వర్తకుం డొకండు ముసలి అయ్యను 

ధనపృభానముచే ఒక వణిక్కన్యను వివాహము చేనీకొనెను. 

పుస్పకాలము గడచి పేోయినపిమట చెట్టునకు థ్ మరి వోలె 

అభార్య నాయనమునందు ముసలివానికీ నిత్యము వరాజ్యుఖిగా 

నుండెను, ఒకనాండు రాత్రి, దొంగ యొకండు వారు శయ్యా 
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గతు లై యుండగా ఇల్లు సొచ్చెను. వానిం గని భయముచే 

ఆతరుణి మరలి వతిని కౌగిలించుకొనెను. ఆ యభ్యుదయ 

మునకు ఆళ్ళ్చర్య్వపడి వృద్ధు వణిజుండు కారణ మరయుచు 

దిక్కులు చూడగా ఒకమూల చోరుం డగవడెను. “నీవు 

నాకు ఉపకారివి కనుక నాభృత్యులచే నిన్ను. గొట్టింపను. ' 

అని పలికి వణిజుండు చోరుని పంపివేసెను. ఈ పృకారము మనకు 

ఉపకారి గావున ఈచిరజీవి రతణీయుండు. 

ఇట్లు పలికి దీ ప్ల్రనయను(డు విరమింవంగా ఉలూక రాజు 

నుటీయొక మం శ్రీని వక్షనాసుని కర్తవ్యము చెప్పు మని యడి 

చేను. అత డిట్లనియె. ఇతడు మనకు రకుణీయుండు. ఇతండు 

పరమర్శ జ్లాండు. -ఈమం తి కీని ప్రతనిసాషమి కీని కలిగిన వైరము 

వలన మనకు శ్ర యస్సు కలుగును. నిదర్శనము వినుము. 

చోరరాశత నులు. 

ఒకద్విజుండు "రండుగోనవ్రలసు దానము ప్రుచ్చుకిెని లేచ్చి 

కట్టివేసిగొనెను. వాని నవహరింప దొంగ యొకడు కోను. 

ఆసమయమం బే ఈరాశుసుం డొళండు ఆబ్రాహ్తాణుని భత్షీంపం 

గోరెను. అందులనై రాత్రి ఆభ్రాహాణుని యింటికి పోవుచు 
శౌరరాత,సులు దారిలో కలనీఖొని ఒకరియు కోశ కము నొాకరికి 

చెప్పికొనిరి. అచట దొంగ “నేను ముందుగా గోవులను హరించె 
దను. నుందు నీవు పట్టుకళొందువేని ఈ బ్రాహ్మణుడు. మేలు 

షె 
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కొనును, అంతట గోన్చలను హారించుట నాకు శక్యము గానె 

రదు. అని రాశునునితోం బలికెను. “అట్టు కూడదు, నేనే 

ముందుగా బాహ్యణుని హారించెదను. గోవుల గొరిజల చప్పుడు 

వలన అతడు మేలుకొని నా పృయాసము వ్యర్థ వుగును.” అని 

రాకుసుఃడు చెప్పెను. కట్లు వారు కలహీంచుటవలన ఆభ్రా 

హూణుండు మేల్క్కెని క్ర చేత. బూని రతోఘ్న మంత్రములు 

జవీంవ సాగెను. అంతట వొంగయు రాతసుండును. ప్రిగువ్రురును 

పలాయితు లైరి. వారిఖేదము ఎట్లు ద్విజునికి హీత మైనదో, 

అశ్లు కాకేందృ చిరజీవ్రల "భేదము మనకు హీత మగును. 

అంతట అవమగ్థడు (ప్రాకారకర్షుం డను మం శ్రీని ఆలో 

చన యడిగాను. అతం డి ట్టనియె:.--*శరణాగతుండు ఈచినజీవి 

ఆవన్ను (డు. ఇతనివై జాలి వహింవవలనీనది శరణాగత రశ, 

ణార్భము పూర్వము ?బి తనమాంసము నిచ్చి "వేనెను* అంతట 

_ ఉలూక రాజు గ్రూ,రలోచనుం డను మంత్రిని అడిగాను. _.-అతం 

డును అక్లే పలికెను. అంతట కౌళక రాజు ర-కాతుం డను 

వాజి డిట్లుం వచించెను 

రాజూ, దుర్గయముచేత ఈమంత్రులు నిన్ను నాళము 

చేసినారు. నీతీజ్ఞులు అపరాధి మైన వైరిని ఎప్పుడును నమ్మరు. 

మూర్జుండం వరునిదోషము నెణింగియు నాలి బు వనులచే 

తుష్టి నొందును, 

మంత్రి, నడిగాను. ఆ 
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వృడ్రంగియు వానిచెడిసయు. 

పూరము వడ్లంగియొకండు తన (వ్రీయభార్యను లోకుల 

వలన అన్యపుపుుహోస క్షనుగా విని నిజ మెఅుంగంగోరి దానితో 

ఒక నాయడు “వ్రేయస్సి నేను రాజాజ్ఞ చె దూర దేశము నావ్యాపా 

రముమిోంద పోయెదను. నాకు దారికి సామ గి కట్టి యిమ్ము.” 

అని యడిగెను. అదియు బ-క్తెము కట్టి యాయంగా అతండు 
ఇల్లు వెడలి శిష్యుని తోడ్కొని మరల ఇంటికి వచ్చి అదృష్టుం 
డ్రై మంచము క్రింద శిష్యునితో గాడ దాంగి ౧యసుంజెను. ల్తంత 

లో అదియును బోయి తన ప్రియుని పర ప్రుగుసుని తోడ్కొని 

వచ్చెను. వానితో మంచమందు డ్రీడించుచు ఆపాపాత్తు రాలు 

తన పాదము మగనికి తగులంగా (క్రింద మగ నన్నా (డని తెలిసి 

కొని ఆక్షణనులో వ్యాకుల యాసను. అంత ఆదుళ్వారిణిని 

ఉపపతి “ప్రాణేశ్వరీ చెప్పుము నీకు నేను ప్రయుండనా నీపతి 
వ్రీయుండా? అని యడిగెను. కవటకుళల యాజారిణి “నాకు 

మగంటే ప్రియుండు, అతనికొజకు నేను ప్రాణము నైన ఇచ్చి 
వేనెదను. ది స్రీలకు సహజచావల్యము ఇందుల శీని 
చయంయగలము? అని పలికెను. భార్య పల్కిన యీకవటవచన 

ములను విని తుష్టుం డైన వడ్ణంగి శమ్యస మేశేముగా మంచము 

(క్రీందినుండి వెలువడి “చూచితివి గదా, నీవు సాథీవి, ఇది 

నాయందు ఇంత భక్తురాలు. దీనిని దీని యీశాంతునితోం 

గూడ నెత్తిని పెట్టుకొని మోనెదను.” అని చెప్పి శిష్యా 
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డొకవైవు తా నొక్కవైవు నుంచము నెత్తి నెత్తిని బెట్టుకొని 

ఆ జడుచు వారి నూరేంగిం చెను, ఈ ప్రకారము దోషము 

ల చున సంద కహ 6 అ త్యవదృష్ట మైనను మూసు సటసాంత్వనమువలన 

సంతోషించి పరివోసాస్పద మగును. కావున శళత్రుపరిగవా 

మయిన [మయూచిరజిగని నీవు రత్సీంపం నాడదు, వీనిని ఉవే 

క్రీంచిననుం గూడ రొిగమునలి శీఘ్రముగా వీండు చంపును. 

పట్లు రకాతునివ చసము విని కొళికరాజు * పావనము! 

నునకు పీతము చేసీ య౧౨౧యనస్టను పొందినాయు ! ఇట్టివాండు 
రవణీయుం జేల గాన ! వకొకి యితేడు మన శేమి కీడు చేయం 

గలడు?” అని ఆమం త్రీ వచనములను తిరస్కరించి కాకిని చిర 

జీవిని ఓదా స్పెను. అంతట చికజీవి ఉలూకరాజుతో చెప్పు 

కొనెను, “ ఈయురనస్టతో నేను జీవించి యేమి ప్రయోజనము? 

నాకొజుకు కట్టయలు ెప్పింవును, నెను అగ్ని ప్రవేశము చేనె 

దను. ఆవాయస రాజుమాంద పగను దీర్చుకొనుటశే ఉలూక 

జన్మము నా కొసంగు వుని అగ్ని దేవుని నేను వర మడిగెదను. 

అందులకు ర కాతుండు నన్వ్వుచు ని ట్లనియెః._మా వ్ర, భువు 

యొక్క. వ్రసాదమువలన నీవు స్వస్టుండ వె, ఇంక ని వ్పేల, నీకు 

కాకితన మున్నంతశాలను గ్రుడ్సగూబగనము రాదు. బ్రహ్మ 

ఎవని ఎట్టివానినిగా సృజించెనో, బాండు అట్టినాండుగానే యుం 

డును, అందులకు నిదర్శనము వినుము, 

72 
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ఎలుకపిల్ల యు మునియుం, 

ఒకముని డేగ కాళ్లనుండి పడిన యొలుకపిల్లసు కృపచే 

తపోబలము చే మనుష్యుకన్య గా చేన్ ఆశ్రమములో "వెంపెను, 

ఆవిల్లకు యాననమురాంగానే ముని దానిని బలనంతుని కియ్యం 

గోరి సూర్యుని వలిచి “నేను ఈకన్యసు బలవంతుని కీందలంచి 

తిని. నీవు దీనిని వివాహమాడుము” అనెను, సూర్యుండు 

“నాకన్న మేఘుడు బలవంతుడు, అతండు నన్ను క్షణము 

లో కమ్తును. ' అనెను ఆ యుత్తరము విని ముని సూర్యుని 

పా మని మేఘుని నిలిచి అశ్లీ వీలను వివాహ మాడు మనెను యన? గగ గూ 

మేఘుండును అశ్లే “నాకన్న వాయువు బలనంతుండు, నన్ను 

దిక్కులకు విసరివేయును. అనెను. అంతట ముని వాయున్రను 
వీలిచి అడిగాను. అతండును అశ “అయ్యా, నాకన్న బల్లిద 

ములు కొండలు, నేను వానిని కదలింవలేను* అనెను. విని 
ముని సత్తము(డు ఒక కొండల రాయని పిలిచి పిల్లను వెండ్లిచేనీ 
రా మనంగా, “అయ్యా, నాకన్నను ఎలుకలు బలవంతములు, 

అవి నాచెహ మెల్ల రంథములు చేయుచున్నవి” అని కొండ 
స్త్ (UU 

స్పెను. ఇట్టు క్రమముగా జ్ఞానవృభావముగల యాబేవతలచే 

ఉత్తరము పొంది యానుని అడవినుండి ఒకయలుకను పిలిచి 

ఆపిలను వెండి చేని కొ మనంగా " ఈకన్య నా కలుగులో ఎటు 
OR) ౧ రీ cn 

వృవెళశించును? అని యెలుక యడిగెను. * మునువటివలె ఏడి 

ఎలుకయే యగునుగాక * అని ముని దానిని మరల ఎలుకనుగా 

షె 
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మార్చి ఆయెలుకకు ఇచ్చి చేసను ఇట్లు ఎంతేదూరము పోయి 

నను ఎనండు ఎట్టవాడో పాయ అట్టివాండుగానే యుండును, 

కనుక చిరజీసీ నీవును ఎన్న ంటికని గుళ్గగూబన్రు కానేరవు, 

రకాతుని యామాండు నిని చినజీవి * నీతిజ్ఞుం డయిన 

యితనిమాటను ఈ రాజు పా చేయ లేదు. కడమ నీ చెల్ల 

మూర్జులే, కనుక నాక "ర్యణు సిస్ధ నీస్ మే” అని తలపోయుచుండం. 

గా, yn తోడ డ్య్మొ_ని రశ కామ వాక్యమును లత పెట్ట "విటక బల 

గర్వితుండు ఉలు*క రాజు తనతొనకుం బోయెను. తవ 

అవమస్దునికి పార్ళ పసు డయి అతంషయ 'వెట్టన మాంసాది 

భోజనములచే త్వనలొ 8 వక్కలు చక్కలా మొలచి బలినీ 

నెమలీవ లి నాయొను, 

ఒకనాయం చిొజిసి ఉలటుంకరాజుతొ * జేవా, నేను 

పోయి కాక రాజును ఓదార్చి తశనచోటిక తెచ్చెదను, తరువాత 

శా &$, మరు పోయి అతనిని 53 వేసీ రావచ్చును. నేనును 

నీప్రసాదమునకు అన్ఫణుండ నదుదను. మారు గడ్డి మొదలగు 

సాధనములచేత ఉజ్వూరముసు గప్ప గూండ్లలో వగలు ఆతడు 

వచ్చి మోద పడకుండ ర మతు లై సుఖముగా నుండుండు”* అని 

బోధించి, గ్రుత్తగూబల గువోచ్య్వారమును తృిణపర్షాదికములచే 

కవ్చించి తన వొరకడకుం బోయి, అతనిం దోడొ్కొ_ని తానును 

ఇతర కాకములుసు మండుచున్న కొజువులు తల కొకటి నోటం 
గ అచుకొని, అఆగుహయొస్టకు వచ్చి దివాంధము లయిన యా 
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గుడ్లనాబల గువాద్యారమును ఆ నిప్పుతో తగుంలంబెజ్టను. 
(Jo రె 

ఒక్కొక్క కాకియు నుండు చున్న ట్లి ౯ "అవి నొకటిని ఆద్యార 

మున .పెళ్టును. ఇట్లు చిరజీవి ఉలూకములను రాజుతోంనాడ 

నిశ్నేషముగా తగులం బెట్టి మెనీ, తమవారి నందథటుం వ్ న్ 

ముసుపటిమజ్జీ చెట్టుకడకు పోయొసు. అచట రత్రువులనడుమ 

తాను నివనీంచిన వృత్తాంతము చెప్పి తన దొరను మేఘవర్డుని 

సంతోవషవెటీ మరల ని ట్లనియెః-. 
లం ౧ 

దేనా, నీళత్రువునకు మంచి నుం త్రి ఒకందే ర శ్రామండు 

కలడు. వానిమాట లత పెట్టక అతండు మదాంధు: డై నన్ను 

ఉవేక్షించినాండు. అతని మాటను అకారణముగా తలంచి ఆ 

ము లకు వెట్టనందునలన నేను వానినీ నమ్మించి వంచిం 

చితిని, వ్యాజముగా అసువ రించి మండూకములను సర్పము 

వంచించిన విధముగా నేనును చేసీతిని. 

ముసలిపొమును కవ్పలును. 

ఒక ముసలిపాము కప్పలను సుఖముగా సంపాఏంచుట కై 

ఒక సర స్తీరమున నిశ్చలముగా నుండెను. అట్టున్న యాసర్చ 
మును దూరమునుండియే కప్పలు “అయ్యా నమ్ము మునుపటి 
వలె తినవెమి యిస్ప్వడు? అని యడిెగెసు. * నేను ఒక కవ్చను 

ుముకోొని పోనుచ క ఛాహణ ప తబుము నుచు పొరంబాటుచే ఒ బ్రాహణ పుత్రుని 

కాలిబొట్టన చెలిని కబుచితిని; అతడు నన్ను కప్పలకు వాహన 

మగునట్టుగా శాపము సెళ్లును. కనుక ఇంక, నేను మిము ఎట్లు 
ర “ జరీ (౧౧ 



ముసనిపొమును కేప్పలును. Tal 

భథీంతును? మోకు బాహాన ముగు గం టన పాము నుడివెను, 
కప్ప రాజు వాహనోత్సుసండ సచివ మీతు: (2 నీటినుండి నివ 

యముగా వెలునస సో చ్చి ల "యుపి సంతోనముతోో 

స్వారి చేనెను. అతనిని మం ప్రస మతముగా కొంతనేప్రు మోసీ 

బడలి పాము *బేబాూ, అహావము జీ జ్ నిశ నేను తచళగంజూల 

కున్నాను, కావుస నాకు ఆహాగము ఎట్టుము; జీతము లేక 

భృత్యుఃడు ఎట్లు వని చంయయుగుం? అనఘ. ఆమాట విని భేక 

రాజు వాసాన ట్ర గను “నావరిజనమిులలో కెందణను భ టీం 

పుము. అనెను. అంతట పాము ప్రమముగా స్వేచ్చముగా కప్ప 

లను కా౭జేనీ వేసెను. 'భీకోసతయు వాహానాభీమానాంధత చే 

అందులకు సహీాంచి యుండెను. కడపట పాము 'భేకరాజును 

కూడ భకీంచెను. 

ఈరీతిగా పాజ్ఞుణయు. మధ్యలో ప్రవేశించి మూన్లుని 
వంచించును. నేను నెస్ట్ పంచి స నాళము చేసితిని, 

కనుక రాజు నీతపేత్త గావలయును. మూష్ట్రని య థేచ్భ్చముగా 

భృత్యులు ఛతీంతుస్తు శో త్రువులు నాశము చేయుదురు. నిరి 

ద్యూతలీలవ'లే వాాజసమన్వత, . నీటియలవ లె చంచల, నుర 

వలె మైకము కలుగంజేయునది. ఆమె ధీరుడును మంచి మం 

మ్. 

'త్రాంగము క లవాండును వ్యసనవిపాసుండును నిశేషజ్ఞుంయును 

అగు రాజునొబ కొలు గటలబడినదియుం బోలె నిలుకడగా 
ఎ లో టు 

నుండును, నీవ్రు బుస్ధినుంతు(డను, నిద్వద్వోచనను ప్ర కారము 
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నడచుకొనుచు శత్రునాళము చేసీతివి ఇళ నీరాజ్యమును ని 

స్క_ంటకముగా మ! 

ట్లు చిరజీవి పలుకలగా  పుఘన్యండు అతనిని సవూ 

నించి అల్లే సుఖముగా చక్కగా రాజము నేయుచుండెను, 
ఇట్లు పలికి గోముఖుడు వత్స రాజపుత్రు నితో మరల 

ననియెను. -ఈరీతగా, బేవా, తీర్యగ్దంతువులు గూడ సజ్జ చే 

రాజ్యాధికారమును అనుభ వించును. పృజ్ఞాపీనులు క లో 

కోవహానీతు లై నశించిపోవుదురు. 

మూఢం డైన ఛృతళ్యుండు. 

ఒక ధనికునియొద్ద జడుండు భ ్రతుక్ణం డొకం డుండెను. 

వాడు తనచేత గాకపోయినను మార్చ ఫ్రబలముచే చే చేత నగు 

నని దొరకు స్ఫార మిచ్చి అతనిచర్మము వగులంజేనెసు. అంత 
నా సామి వానిని తఅుమంగొస్టైను. వాండును జీవనము "లేక 

శృమవడెను. చేతంగాక బలాత్కారముగా చేయు గజ్జి మాని 
చెడిపోనును. 

అన్నదమ్ములు వేబులు పోవుట, 

వమూళవ బేళములో ఇద్దలు అన్నదమ్ములు బ్రాహణ 

పుత్రులు ఉండిరీ. వారికి అవిభ కము పీత్రషథన ముండెౌను. పంవ 

ములో వారిరున్సరును ఎక్కువతక్కువ ఖభేవములచే క లహీంచి, 

ఛాందసుం డగు తనుయుపాథ్యార యుని మధభస్థీవ_ర్తిని చనీకిన( 

గా అతడు పృతివస్తువును రెండుసమభాగములుగా పగులగొట్టి 
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Fa లో ee పల i ల్ i « “Ye వలీ ఒకభెగము వున్చుకోం డనియు అగ్బు చేసన ఎక్కున 

తక్కునల సలహా ముంత దనీ సు “టు OAS అంతట వాగు 

ఆ వ్ర కార మే పలి కదం. నుంచము ము పలగు సకలనస్తున్రులను 

పశువులను కూడ ఓక్కోక్కంవానిను సను సున రండు తుండె 

ములుగా వేనీ అంచుకిొనిర. జారి! ఒకొదానీ యుంజెను. 

దానిని కూడ సను దుయున రండుతుండెనులు చేని చెల్ యొక 

CNN సెల! ann గాటన HIT ms తుండెము సుచ్చుక సరి. ఈన్బృ గ "ంతము తిలిని రాజు వారికి 

దండనగా వారి సర్వభినమును హరించు. మూష్ణులు మూర్థోప 
J భి 

దేశను వినీ ఇవాషనముం?/ముం గాక చసుమున కావున తెలివి 

గలవాండు మూసలలో "6 జేరంగూడదు, పండతులసాంగత్య 

మును సంపాడించుకొన నలనీనది, 

అనంతుష వెలుపు. 

అసంతుష్టియు చటుప్కే సందులకు కథవినుము, భిశ్షచే 
ఆ దద జ ర్షో ర్ శ జ = నా న్ు! ఖీ ష్స్ నగ టాజకుటలు కీొందటు ఉండిరి. రి సం ప్లు త బలనన సబా డి వారిని 

చూచి కొొందబు తమలో “ఆవ+ో ! ఈప్ర ప్రాజకులు భికాళను 

లయినను బలిసింయున్నా రు!” అని “బప్టుకొనిరి. వారిలో నొకండు 

ఆమితు లతో “చూడుడు యథా పృకారము లోవ మేమియు 
లి! శో ల తో IT 

"లేకయే. వీరు జవను నేయుచున్నను కృళించునటు నేను ఇ గ 
అ కరా wet టో RY) కో en 4 నెదను. అని సృతీజ్ఞ అ ఆప, వ్రాజకులను ఒక నాండు 

తనయింటికి భోజనమునకు పిలిచి వారికి ఉ్పమమైన షడ్ర 

సావాోరము వెళ్చ్రిను, అమూర్థులు అది మొదలుకొని ఆ 
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భోజననుయొక్క_ ఆస్వాదమును సృరించుచు ఖైత,భోజనముచే 
జ్ 5 న్ యథాపూర్వముగా ప్రతి నొందక కృళించిరి. అంత నతండు 

వారిని తనమిత్రు లకు చూపి మిత్రు లయెదుట వారి నడిగి 

యిట్లనియె! వూర్షము వీరు భైతముచే సంతుష్టు శై 

హృష్ట వుష్టు లై యుండిరి ఇప్పుడు అసంతోపషు దోషయుచేత 
చిక్కి. చుర్చలు లై నారు. కావున బుద్ధిమంతుడు సుఖార్జి యె 

సంతుష్టితో నుండవలయును. అసంతుష్టి ఇహపర సుఖ భంజ 

కము. పట్టు మిత్రు డు ఉవ చేశింవంలా ఆయితరులు అసంతుపష్టి 

దోషమును త్యజించి సుఖముగా నుండిరి. సత్సంగమువలన 

ఎవరికి మేలు కలుగదు? 

నువర ముగుడు. 
ఇ" థి 

దేవా, సువర్ణ ముగ్ధునికథను వినుము. ఒకవడుచువాండు 

నీళ్లు త్రాగుటకు తటాకమునకుం బోయెను. ఆమూడఢ్డుండు చెట్టు 

మీదనున్న వై(డితల యను వశీ యొక్క_తలను బం'గారువన్నె 

దానిని నీటిలో వతిబింబింపం గని, బంగార మని తలంచి దానిని 

గృహించుటకె నీటిలో ప్రవేశించెను, గాని అది జలము కదల 

గానే అగవడక పోయినది, చేతికి దొరకదాగుసు, అది ఉండిన 

చోటు చక్కగా నిశ్చాయించుకొనుటతై మరల మరల గ 

సెక్ ఆమూర్జుండు మరలమరల నీటిలో దిగి వెదకు చుండెను. 

ఎన్నిమార్లు అట్లు చెనినను అది దొరకదాయొను. ఇ ట్లుండంగా 

వానితేండ్రి అచటికి వచ్చి చూచి అడిగి తెలిసి నీటలోని యా 
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షు క 

ప్రతిబింబమును గ నని చెట్టుమోయ పటిని ఎగుకరగొట్ర వాని 

చొనిస్నరూవన ఎను క HOD mun 56 సొిదిపో యును. పిన 

చేని మూ bo 913 pe Gl రము సీ భాాంఛు ఆగు, వ్రతగు 
శ 

లకు స ఘు సజ ee ఫోళమును కలిగింతుగు. 

ను షీ ము ES టం 

మణీయుక మువహోన క స్భ్ర ,ంతమును వినుము. ఒక 

వర్తకుండు సరకుసోో ౫ సన మేము చుండగా దారిలో 

వానిలొట్టిలస బస మూసుకు చదికిలంబజెసు. అతడు భృ 

త్యులల్ “చేసు పోయి మూ యొక లొట్టియను కొని తచ్చ 

దను, దీనిమో:ది సరకు సగము దొనిమిోంద నె గాంచెదను. ఈ 
స 

లోపల వర్షము నచ్చినా ఈ వస్త్రముల పెశ్చైలమింద తోలు 
ప్త 

i నో | yn త్ో ma i Pp] 

తడియకుందునట్లు టమటూసు జాగత్త్స వు పుచ్చు! న వలయును. 

అని యాజాపించి పోయును. ననుట ఆకనీ కముగొ గొప్ప 
జ్ర ధి es 

వచ్చాను. * పశ్టులత్ క్ట నీటిచే తడియకుండ జూగత 
"కక లాం 

పెట్ట వలనీన దని గదా నునదొగ ఆజ్ఞా సం చెను, * అని యా 

భృత్యులు మ జులోచించి 'పెస్టైలలోసి వస్త స్త్రములను 

తినీ వ స్టైలమో:ద గ్ స్పిరి, ఆందున లన వస్త్రము aes 

దడిసీ వెడిపోయినని. ఆతడు వచ్చి “ఒరి పాపాత్తులారా, ఏమి! 

స్ర్రముల నన్నిటిని నాన్ని నాళము వేనీతిం [ అని కోపించి 

ee వారు “నీప్క “పెట్టలతో *లు దడియనీయ వల దని 

కొ V1) మాకు ఆజ్ఞ పంచితివి చేము అశు చేసీతమి, మాయందు 
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త్ర 'వ్చేమి*ో ఆని ఉత్తరము చెప్పిరి. “రోలు తడిసీన నస్త్రములు 

చెడు నని వస్రరకుణార్థము నేను చెప్పితిని గాని చ రశ్లార్థము 

నేను చెప్ప లేదు.” అని పల్కి నర్హకుడు రెండన లొట్రియ 
మోద సర శెక్కి_ంచి తరలి స్వగ్భృహము చేరి అభ్చత్యులను 

సర్వస్వమును హరించి తిని వేసెను. ఈ ప్రకారము మూార్థులు 

తాత్చర్య మెజుంగక విపరీతము చేసి తనుకార్యముసు ఇతరుల 

కార్యమునుం గూడ నాశము చేయుదురు, 

అఫూపీిళశ*' ము స్ట డు, 

అఫూపి కాముగ్దుని కథను వినుము. ఒశ బాటసారి ఒక 

వణమునకు ఎనిమిది యవూవములను కొని ఒక టొకటిగా 

ఆటు భశ్షీంచను. అప్పటికిని వానికి ఆశలి తీటిలేదు. ఏడవ 

యవూపము తినగానే తృ పీ యాయెను. అంత నా మూస్ధుండు 
“అయ్యా, చెడితిని ఈయవూపమునే మొదల నేల తీన నై తిని? 
వృథాగా కడమవాని నెల్ల ఏల నాశముశేసితీని? వానిని అశ్ళే 

చేత ఏల ఉంచుకొననై తని” అని వడువ సాగెను. ఆ నృణాం 

తము నెణింగి ఎల్ల వారును వానిని సరిహనీంచిరి. 

రిక మూర్ధభ తని వానివొర వణిజుండు “ఓరీ అంగడి 

డాగ్టరమును రశీంచుచుండుము, రవంత సేవ లోవలికి పోయి 
వచ్చెదను.” అని నియమించి పోయెను. వెంటనే భృత్యుండు 
ద్యారబంధమును అంగడినుండి వెకిలించి భుజముమిోంద పెట్టు 

క ని నాట్యము చూడం బోయెను. వణిజుండు వచ్చి చూచి “ఏమి 
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రా య చేనీతినకో అని (మనలించంగా. వాంచ. "ఇదిగో 

నీను చె ప్పనట్లు ద్వా i Fame కాపాడతిని, చూచుకొమ్తు.” 

అనెను. పట్లు కట్టన గ స . భాత్చపహ్య "వుటుంగ ని మను 

ష్యులు అన్భము కభినగింతును, 

మ పంపుము స్ధైం డుం 

మహిపమ.ని కథను సినుము. ఒకని మహిషముసు 

కొందలు గావ ములు యిరిషలుననికి తోలుకొని పోయి బోయ 

గరాజెములో మ్య క్రంద చంప భథీంచిరి. అంతట మహిస 

స్వామి పోయి రాజుతో 'చప్పుకొనంగా. రాజు అ గ్రాముల 

మహిహ భటికులను నిలితంిచను. బారి ముదుట నుపింవ 

స్వామి రా వను... శటునుగట్టున మ్య్ చెట్టు కింద నేను 

మూచుచుండంగా నసామప *షమునసు. చంది భడీంచిరి. ' అని తె 

లువు కొనెను. దానిని వని వారిలో వ నృద్ధనరాష్టం డొకం(డు 

“దేవా, 5 మా గొ వమములో 'పబువే లేదు, మత్లచే క్లే లేదు.వీడు 

అబద నట చప్పుచున్నా డు, సన త స న ఎక్కడ 

చంవినార్కు ఎెళ్బుడిం భతుంచినారు?ి అని పలికెను. దానిని 
విని మహివస్వామి “ఏమి, మో గానుముసనకు తూర్బున తేటా 

కము లేదా, దానిగట్ట్యున మ్య పెట్టు లేదొ? మూరు నామహీ 

షనమును అష్టమినాడు భ శీంచితరి” అని ఆశేకీంచును. అంత 

నావం వాం కు “వూ (గ్రామములో ఆ అస్ట్రమియే చేదు తూ 

ర్పుదిక్కు చేసే తేదు.” అని Oa బంచ్చెను ఈమాట విని 
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రాజు ఆజడుని ఉత్సాహ వెట్టుచు ః అన్రునోయి, నీవు సత్య వా 

దివి, అసత్యము చెప్పను. కనుక నాతో నిజ-సువెప్పుము. మిరు 
ఆనుహిషమును భత్షించితిరా లేదా ₹* అని యడిగెళు. అంత 

నా జడుండు పలికాను.  నేసు తంద్ర్ నిపోయిన మూండు 

సంవత్సరములకు పుట్టితిన్సి నాకు మూటను తండ్రి యే నేర్చి 
'నాడు. కావున) ఓ మవో కాజూ, నే నెప్పుడును అసత్యము పలు 

కన్కు మేము ఈమహిషమును భత్షీంచితిమి. ఇతండు చెప్పు 
నట్టి కడమయెల్లను అసత్యము. విని రాజు అనుచరులతోలనాడ 

జో J Don న అర గ్ Dn నవ్వు పట్ట లేక నన్ని మహ పన్వామికి గ్రామ్మ్యులచెత వుహూసషము 

నిప్పించి వారిని దండిం చెను. ఇట్లు మూష్థులు తవుమాటయందు 

నమ్మకము పుట్టంచుట క్రై దాంవరాని దానిని దాంపుదురు దావ 

వలసిన దానిని ప కటింతురు. ర 
ఒకానొక దరిద్రునితో వాం తలు వానిభార్య చండి 

నెను తెల్ఫవాజంగాన మా వుట్టినింటికి బోగయెదను, ఉత్సవ 

మునకు నన్ను విబిచినారు. నీవు నా కొక కలువచండను ఎట్టు 
లైనను తెచ్చి యీయవేని ఇక నేను భార్యనుగాన్సు. నీవు 
భర్పవు గావు.” అనెను. అంత నతండు రాజుగారి 'చటువ్రునకు 
వోయి అందుః జొచ్చి కలునలను కోయుచుండెను. కాపలివారు 

“ఎవ రక్క_డ? అని యదలింపయా, 'చక్కవాకుండను" అని 

వాడు ఉారము వెన్చెను. వారు వానిని వటి కావలిలో 
, వ 

నుంచి తెల్బవాజుఃగానే తని యెదుటికి కొనిపోయి ఆడగిరి. 



అచట వాడు చక్ర rw.) వాకమున'బె కూ నముసాగాను. "రాజు వానిని 

స్వయముగా హు క టగా అతుగయా ఆ వ నిజవృ 

శాంతమును చెప్పిశు. రాజు కనికరించి విడిచివెళ్ళను. 
అనాం టు 

గ 

"వె ద్యుం డు, మ అలుగు జు 
(rae wg 

ఒగ (బాహ్టాణునిక మటుగుళ్ల వాడు కుమారు డొక 

డుంజెను. ఆయన హ్రైదుర్ధి నొకని మూాగ్గని పిలిచి తనకుమాంరుని 

గూనును లోపలికి శ్రోనీవేయు మని యడిగెను. “నాకు పదిపణ 

ములు ఇమ్ము, దీనిని సాధింవలే నేని పడి రెట్లు నీ కిచ్చెదను. అని 

వైద్యుడు ప్ర స తిజ్హ చనిను. అనంతరము వదివణములు భాహ్య 

ణునివలన ప్రచ 'స్పృకొని వైదుస్టిు ఆపిల్ల వానిని న్వేదనాది వైద్య 

శ్రీయల జేత్ర మిక్కలి గాని ప కరు. ఏమి 'చీనీనను వంపు తీట 

క్! అంతట “ఫై దుష్ట వది రెట్ల ధనమును ఛాహ్హణుని 

కిచ్చి వేసెను. గనాసపు తీస్పుట ఎవసితరము 1 ఈరితిగా అసాధ్య 

కృత్యమును సొసింవంటూనువాలు వరపోసముసు పొందుదురు, 

తట్టి మూఢమా+*నన్రులతో బుస్ధమంతుండు సహవాసము చేయ 

గూడదు. 

తట్టు గి గోముఖ సనివ్రనవలనస శరా (లో ప్రణరలను విని నర 

వాహనదత్తుండు సంతోషించి శ సయళస్పషుత్చుకుం డై నను 
క రాం Pana” తత్క_థావినొదము"సితి మీ శ్ర సమేతేము గ నిద్రాభఖిముఖి! డై 

శయనీయము భజించను, 



౭.వతర౦గ ము. 

ప 

నీమ్మటు తెల్ల వాణుంగానే మేల్కొని నరవాహనదత్తుండు 

వ్రియతమను థ్గ_క్టియశను ఛ్యానించుదు వ్యాకులుం జై యుం 

ఉను. ఆమెతోడి వివాహమునకు ఏర్పడి యున్న నెలగడునులో 
చేపించిన దినములను యుగసమానముగా భావించుచు మిగుల 

శే శవడుచుండెను. ఆవిషయముసు గోముఖునివలస విని నత్స 

రాజు పుత్త త్రన్నేహముచే తన మం త్రు, బసు ననంతగస మేతముగా 

సర కా యొద్దకు ఆతని న దయుక్ పంపను. వారి 

యందలి గౌరవ ము చే నరవాహనదత్తుంు కొంచెము దరర్టిము 

తెచ్చుకొని యుండగా బుస్టిమంతుండు గొయుఖమం ట్రీ ససంత 

కుని యువ రాజుమనస్సునకు తుష్టి యగునట్టుగా మంచి క్ 

కథను చెప్పు మనెను. వసంతకుండు కథ చెప్ప నారంభించెను 

యకోభరలత్రీభరుల కథ. 

మాళవదేశములో (్రుధరుం డని వ వ్రసెస్ధ్థుండు బావాభో త్ర 
అ శై 

ముం డుండెను స్ట్యోయ్రనకు ఇద్దలు కవలవాండ్రు పుట్టిరి. పెద్దవాని 

చేరు యశో క్ స చిన్న వాని'వేరు లక్షీ భయుడు. ఆయిరు 

వ్రరును యౌావనవంతు బై విడ్యా గ హణాగ్గము తండ్రి యనుజ్ఞ 

వడసీ కలనీ దేళశాంతరము పోన్టచుండిరి. క్రృచుముగా. జారి 
నడచుచు వారు నీరు గాని వెట్టునీడ గాని లేక సర్వము కాలు 
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చున్న యినుకౌగు"డారిలో గ సెంంచిరి. అందు నడచుచు ఎండ 

చేతను దప్ప చణ బడని, వాసు నె.మవుంళొాలమున సు లచ్భాయా 

సమృద్ధ మైన యుగ గును గనిరి, వొాపిమూలంమునకు కొంచెను 

ఎడగా నొకబాని చని తేట నీతో సెగావులు వెదచల్లు | (₹) ఎంది ద 
శ్రి తో ళ్ నే శి కా జో 

'తావురలతో ను brie 51౧0 గా సుండేనగు. అందు స్నాన 

మాడి అవోరముగొని చం, నిజిలను ని నుఖముగా రాతిబల్ల cr) లో యొ 

మొద కణము పి మించిరి. ఇంతలో! సూర్యు అ_స్పమిం 

సంగా నీరువ్రసను గంభ్యా్యానందనము వనీకొని జంతుభయముచే 

జో స్ గు లో (| f 6 శ గం ఆళ్ల ర ఆ న యే యో వ్య అరేయి గడపుటకు ఆ బు ల్టీక్కీ_రి. ౦ ప్ర ముఖమున వారు సూచు 
షు ని తొ 4 + wet లో we an ern చుండగా. ఆబజలమునుండ. ఆఅసేకులు వువషులు వెడలి 

వచ్చిరి. 'బారితో నొళండు "నేలను తుడి చను, ఒందు అలిశెను, 

మణీయొక(శు విదునన్నెల వువ్వులను చట్టను. ఒకండు బంగా 

రవు నముంచముగఏ తెచ్చి అచట (పౌల్చిసు మణ్ యొకండు 

దానిమోంద వాంసతూలి కాతల్పమును వటిచి దానిపై దువ్చట్లు 

గ వ్చెను. కొందటు ఉత్త్సవుమైన పువ్వులు మైవూంతలు పానము 

బోనమును అెచ్చి జట్లు కంద నక చోటం బెట్టరి, అంతట దిగ్రియ 
™ న్ Je) 0 

నుండి మదనునికంళు అందగా డొకపురుసుఃడు క్తి దాల్చిన 

వాడు దివ్యాభరణభూపి,తుండు వెడలి వచ్చెను. అతడు అచట 

అసనమున( గూద్చుండంగా'నే అతనిని మాల్యాను లేవనముల 

యయ | ల నలంకరించి ఆపురుషు తెల్ల బావిలో మునింగి అదృశ్యు లైరి. 
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ఆ పురుషుడు తన నోటినుండి వినీత వేప నొక 'చెలువను 

మంగళ మాల్యాభరణశో భితను వెడలం గృ క్కెను. మణియొక 

శెను మవోగూవళాలినిని మంచి వస్తా , భరణములచె వలు! 

నొందుచున్న దానిని అట్లే క కనెను ఆయిరున్చరును అతని 

భారర్థిలు. అందు కహ ద ఆతనికి వుక్కుువ ఎక్కువ, 

మొదటిభార్య రెండురత్న పాత్రములు పెట్టి రెండింటిలోను భర్త 

కును సవతికిని అన్నపానములు వడ్డించెను. వారు భుజించినపివ్యట 

తాను భుజించెను అంతట భ_ర్గ ెండవఖార్యతో శయనము 
భజించి U డాసుఖ మనుభవించి నిద్రపోయెను. మొదటిభార్య 

అతనికి పాదములు ఒత్తు చుండెను. రెండనది ప్రే యని నెజ్జలొో 

నిద్ర లేకయే పరుండెను. విప్ర కుమారులు దీని నెల్టం గని "చెట్టు 
నందు తమలో “ఇత జవరో, పోయి ఇతని పాదము లొత్తు 

నీవనిత నడుగుదము, వీ శెల్ల 'యోూగ్య్యులుగా. నగవడుచున్నా 

రు.” అని వలికికొని చెట్టు దిగి అతని పెద్ద భార్యయొస్టకు పోయిరి. 

అంతలో, రెండవది యశోధరుని సుందరుని చూచి తనభర్త . 

నిద్రించు చుండుట యొజింగి శయనమునుండి "లేచి ఆని ప్రశు 

మారుని తన్నుంగవయు మని పిలిచెను. “సాపాత్తురాలా, నీవు 

పరభార్యవు నేను పరపురుషుండస్కు ఏమి యిట్లు పలికెదవు ₹ 

అని యతం డడుగంగా 'నీవంటివారిని నూర్దురను నేను పొంది 

యున్నాను, నవ్యువెని ఈ నూ అుంగరములు చూడు. ఒక్కా 

కృయుంగరము ఒక్కొాక్కనివలన నేను గ్రహించితిని. ” అని 
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వికి ఆమె తన చీరచెజుంగున ముడిచియున్న నూటు ఉంగరము 

"లను చూపెను. యశోధరుయ 'నీశ్రు నూర్ణురను కలయుదువు 

గాక, లవతవమం?ని కల యుదునవు గాక, నాకు మా త్ర ము నీవు 

తల్లివి.” అని ని రాకరించను. 

అంత నాశళ ఏస్పచు పతిని లేనే యశోధరుని చూపి 

థ Fe సం నం స తం రం ల m9 

నీవు ని బ్రించుచుండుడు, ఈపాసాత్తుయి నన్ను ధ్యంసము స 

నాడు. అని మొజపెశ్టును. అగి సిని పతీ కత్తి దూనీ యశ్ 

ధరునిమిాందికి పెడ లెను. త 'వెగ్గ భార్య వతి వ్ర త భర్త 

Pens ¢ గగ గ చ అ _ 

పాదముల వ్రాలి ఆరవు, వృథాగా పాపము గట్టుకొన 

కును నామాట వినుము, ఈపాపాళ్షు రాలు కఇతనిం గని నీ 

పార్శ్యమునుండి "తేచి తనీని బలవంతముగా "సోండినది. ఈ 

సాధువు అంగీకరించడు. “నివు నాతప్టువి ఆని యితండు నిరా 

కరించినందున ల్ల ఇసు సగనిసి వపంంంచుట్నక్త నిన్ను మేలు 

కొలిపిసది. ఇది నాశన్నులయొద.ట స్క తిర త్రి యు ఈ చెట్టున 

నున్న వారిని నూగురను పొందియున్న ఏ. వారివలన నూటు ఉంగ 

రములు వుచ్చుకొనియున్నది. ్వేషముచే చెప్పితి నని నీవు 

నలంతు వని ఎముడును దీనిదురాచారమును నీతో చెప్ప నైతిని. ప స మా 

అపవ్వుడు నీకు పాపము కలుగునని భయపడి చెప్పితిని. నామాటను 

నమ్మవెని దీని చీరచెజుంగంన నూటు ఉంగరము లున్నవి చూడు. 

భర్తతో అసత్యము చెప్పుట. పతిప్రృతా ధర్మము కాదు. నా 

వగ ఠం లు చరి కు? ప నవ్యకము కలుగుటశి ఈ నా పృభావమును 
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కనుము.” ఇట్లు పలికి ఆమె ఆచెట్టును కోవముతో చూచి 
భస్మము చేనెను, మరల దానినే దయతో? గని మును 
పటికంబు చక్కనిదానినిగాం జేసెను. అది గని భర్త సంతో 
వించి ఆమెను కౌంగిలించుకొనెను. రెండవదానిని చెనంటియో . 

లిని ముక్కు_కోసీ తజీమివేనెను, దానివస్త్రమునుండి యుంగ 
రములను ైళొని, అధ్యయనపాఠకుని యశోధరుని భ్రతృసమే 
తుని మంచిమాటల తవు వేడి, నిర్విజ్హు డై అతనితో వలి 

"ను. “అయ్యా, ఈ ర్ష్య్యావళమున ఈభార్యల నిరున్రరును హృద 
యములో దాచుకొని రహీఠచుచుంటిని. అ టయినను ఈపా 

పాత్తురాలిని రక్షీంవనేర నైతిని. మెజపుందీంగను ఎవండు కదల 

కుండం చేయును ? చవల స్త్రీని ఎవడు రశ్షంచును | పతివ్రత 

తన శీలమువేత తన్ను తాను రథహీంచుకొనవలయును గాని !’ 
ఇట్లు పలికి యశొ ధరుని కూర్చుండ బెట్టి “ఎచటినుండి 
వచ్చుచున్నారు? ఎచటికి పోవుచున్నారు?” అని యడిగెను. 
యశ్ ధరుు తనవృత్తాంతము చెప్పీ విశ్వాసము కలుగుడు 
అతని వృత్తాంత మడిగెను. “అయ్యా, మవహానుభాన్సండా రవా 

సము గాదేని చెప్పుము. నీను ఎవరన్రు? నీకు ఇట్టి భోగము 

కలిగియు ఈజలవాస మేమి ?* చెప్పెదను నిను మని జలవాసీ 

యిట్లు తనవృత్తాంతమును చెప్పసాగాను, 

హివమవంతమునకు దహీణనుందు కాల్మీర మని చేశము 

మనుష్యులకు స్వర్షనాఖ్యము కలిగించుటకు బ్ర పూ సృజించి 
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నదియుంబో లె నొకటి 'నెలుంగుచుండును. అందు శై లాన శ్వేత 
దీ(వముల యందలి తమనివాసమును మజుచి శివాచ్యుతులు 

నూర్గ కొలంది పుణ్య శ. త్రములమందు నివసించియున్నా రు 

ఆదేశము వితస్తానదీజలముచే పవిత్ర మై శూరవిద్వ _నసమృద్ధ 
మై ఎట్టిబలవంతుల కైనను శత్ర్రున్రలకు జయింపశానిదై యు 

న్నది. అచట వూర్వజన్మమున నె నొక ,గ్సాకుమున సామాన్య 

బ్రావాణపుత్తుండనుగా సుంటిని ! నాకు ఇరువురుభార్య లుం 

డిరి. నాకు ఒకప్పుడు శ్రృమణులతో సాంగత్యము కలుగలా 

వారు తమశాస్త్రమందు ఇప్పంబడిన యుపోమణ వ్రతమును 

నాకు నేర్చిరి. ఆవ్రతమును నేను ఇంచుమించుగా. ముగింవ 

నుండంగా నాభార్యలలో నకి పాపాత్తురాలు బలాత్కాా 

రముగా నచ్చి నాశయసననుందు నుండి ని గ్సించెను. నాలవజా 

మున నేను ఆశ్రతమును మజచి నివ్రామోహముచే దానితో 

సురత మనుభవించితిని. ఆ వ్ర తభునకు అంతమాత్రమే భం 

గము కలిగినందున నే నిట్లు జలపూరుషుడనుగా జనించితిని. 

ఆయిరువురును ఈనాభార్యలుగా జనించినారు. ఆకులట పాపా 

తరాలు ఒకతె రెండవది ఈతరుణి. నావ్రతీము ఖండిత మైనను 

దానిప్రృభావమున ఫూర్వజన్న జ్ఞానమును, రాత్రిరాల్రి యిట్టి 

భోగములును కలిగినవి. వ్రతమునకు భంగమే రాక యుండిన 

నాకు ప్రట్టియల్బ్పజన్య ము వచ్చి యుండదు, 
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ఇ ట్లతండు తన వృత్తాంతమును చెప్పి యన్న దమ్ముల 

నిరువురను ఇష్టృష్టాన్నములతో వూజించి సత్క-రిం చెను, 
అంత నతనిభార్య పతివ్రత ఫూర్వవృత్తాంతము స్మరించి "నేల 

'మోంకాళ్ళవె నిలిచి చంద్రుని చూచుచు నిట్లు పలికెను, “ఓ 

లోకపాలకులా రా, సత్యముగా నేను పతీ న్రతనేని, నావళి 

యితండు జల వాసజన ము మాని స్వర్హమునత్ పోవునుగాకి 

ఇట్లు ఆమె క ఆకాశమున విమానము నచ్చాను, దాని 

నెక్కి. ఆదంపతులు స్యర్హమునకుం బోయిరి. పతి నృతలకు ఈ 

మూడు లోకములలోను అసాధ్య ప్ప నున్నది! 

వ. గని ని స్పకునూ'లు ఆశే? ga ధ్ర & అక్క 

డనే గడపి తెల్టవాఅుంగా బయలు నిడలీం. సొయుంకొాలమునకు 

నిర్షనారణ్యములో నొక చెట్టు గని జల మెదట సయినం గలదా 
యని వెదకు చుండంగా చెట్టునుంచి 
ళ మద్య AC గ గత మోొోం 0 గీ టాహాణులారా, ఉండుయడు, నే నివ స్పృణడ మోకు న్నానాన్న 

పానములతో ఆతిథ్యము చేసెదను. మిారిపుడు నాయింటికి నచ్చి 
తిరిగదా.” 9 ట్రని ఆవాక్కు_ విరమించెను. అంతట అచట జల 

పూర్ణ మయిన యొకబావి పుష్టైను. చానిగట్టున విచిత్ర మైన 
పానభోజననులును ఉద్భవించెను. ఏమై యిది! అని యాళ్ల ర్య 

ముప బ్ర పు ససంటబడెను, 

పడుచు ఆ బ్రాహ్మణ కుమారులు బావిలో స్నానముచేనీ యశ 

చృముగా భోజన మారగించిరి. పిమట సంథా్య్యావందనము ేనీ 

వారు చెట్టుక్రింద వచ్చి కూర్చుండంగా, చెట్టుసుండ సుందరుం 
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డొక పవునుషుండు దిగి వచ్చెను. అతనికి వారు నమస్కరించిరి, 

అతండు వారిని కుశల మడిగి కూర్చుండెను, నీ వెవర వని వా ర 

తని నడిగిరి. అంత నాపుగుషుండు వలిశను:--వూర్వము నేను 

బ్రాహ్మణుండసు దరి భ్రుడనుగా సుంటిని. నాకు దైవవశమున 

ల్, మణులతో సాంగత ప్రముగలిగి వారిశొస్త్రమందలి యుపోవణ 

వ్రతమును ఆచరించు చుంటిని, ఒకనాడు సాయంకాలమున 

శఠుం డొకండు నన్ను బలవంత పెట్టి భోజనము చేయించెను, 

అందువలన నా వ్ర తము ఖండిత మై నేను యతుడ నై తిని. 

నావ్రతమే వూళ్ల మై యుంజెనేని స్వర్లమందు బేవతనుగాయ 

బుట్టి యుందుసు. నాకథను చెన్బతీని. మిాకథ యెమి? మూరు 

ఎచటినుండి యొచటికి బయలు పెడలినారు? ఈవురుభూమి ఏల 

చొచ్చినారు?... యశోధరుయు తము వృత్తాంతము చెప్పెను. 

యముండు వారితో మరల ననియె._*అ టయిన నేను మూకు 

అయ న హోత శ | వనము. (5 బగ 
నూకు కా నయ | విదస్ట్టల నిచ్చవను విద్యలు గ్రహించి స్ఫదేళ 

మునకు పొందడు, ఊరక ఏచబేశ ఛమణ మేల చేనెదరుూ?”' బిట్టు 
లో cn 

పలికి అతడు వారికి అప్పుడే విద్యల నిచ్చెను. వారును అతని 
wa ల” న లో ఖు ఠి 

యణ ె వ ముచేత విద్యలను తగ్గ ఇమే గృహీంచిరి. అంత నతడు 

వారితో “నిమ్ము గుసవథతిణగా ఒకటి యడిగెదను. ఏ మనంగా 

మీరు నాక్ "అకు ఉపోషణ న్స తము చేయవలయును. సత్యము, 

జాం. ype జ్య ణో గిన జ అనో “వష వ్ లో 

బ్రహాచర్యము, దేనపృదతీ. ఇము, భితువెళయందు భోజనము, 

మునస్ఫంయనుము, శముయు ఒకదినను జరిపి ఆఫలము నాక 
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ర్పింప వలయును. అందువలన నేను పూర్ణ వృతఫల మైన దిన్య 

త్వమును పొందుదును.” అని తెలిపెను. వారును నము శై 

అంగీకరింపంగా యకముండు వె స్రైక్కి- యంత రిస పొందెను, 

ఆభ్యాత లీరీతిని అ ప్రయాసనిద్దార్థు లై రాత్రీ గడవి తెల్లవాజుః 
గానే బయలు వెడలి స్వగృహము చేరిరి. అచట తమ వృత్తాం 

తను చెప్పి తల్లిదండ్రులను సంతోవవెట్టి యతని కొజకు 
ఉపోపణ వ్రత మాచరించిరి, అంత గురువు యుడు విమాన 

మున వచ్చి వారితో “మీదయచే యతుత్వము లొ"లంగి దేవత 

నైతిని. మీరు ఇక నీవ్రతమును మో తేమముళొజకు 'చేసీ 
కొనుండు. ఇందువలన మోకు బేవోంతమున దేవత్వను కలు 

గును. నా వరముచే మోకు అత్వయధనము కలుగును.” అని 

ెప్పీ ఆ కామగమనుండు విమానమున స్లర్లమునకుం బోయెను. 

యశో ధర ల శ్మధరులును ఆవ్రతేను చేసి విధ్యాధన నమ్భుద్ధులె 
సుఖ ముండిరి. ఇ్పట్లు కషస్ట్రములయం దైనను నదాచారము నదలని 

ధర్మపరులను దేవతలు రథ్నీంచి యిష్టార్థము లొసంగుదురు. 

ఇట్లు వసంతకుండు చెప్పిన యాయద్భుతకథను విని వత్స 

రాజసుతుండు. ళ_క్రియళః పావు ్ యత్కంళను కొంతవజకు 

సహించి యుండెను. భోజనకాలమున తం డ్రి, వీలువ నంవంగా 

నర వాహనదత్తుండు తనమం త్రులతో6 గూడ తండ్రి యొద్దకు 

బోయెను. అచట అనురూవముగా భుజించి సాయంకాలమున 

తన వయస్యులతో '౧నాడి తన నగరికి వచ్చెను. అచ్చట నతనిని 
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మరల వినోదవలుచుటకు గోముఖుయు మటియుక కథ చెప్పె 

దను విను మని యిట్టు వచించెను. 

కేంతియు మొంసలియుం 

వలీముఖ నుని యొకవానరము తనగుంపునుండి చెదరి 

సముద్ర తీరమున అత్తియడవిలో నుండెను. అది అ త్రీవండ్లను 

పంల దానిచేతినుండి ఒకవండుజూతీ సముద్ర చలములో 

పడంగా ఒక మొసలి దానిని భహీంచి అయాస్వాదమునకు 

హర్షించి మధురముగా ధ్వని చీనెను. ఆ మధురధ్యనిని మరల 

మరల వినం గోరి కఏ “పెక్కు. ఫలములను మొసలికి వేయు 

చుండెను. ఇట్లు దినదినము జరుగు చుండెను. ఆరెంటికి న్నహ 

మాయెను. అంత a సహాయము ఇెట్టువైనున్న కోంతితో భాషిం 

చుచు మొసలి జలములో దినమెల్లను ఉండి 

సాయంకాలమున కం 0:38 వ srs -ఈవృత్తాంత మెటేంగి 

దానిభార్య తన ెవ్చుడును వగ లెల్ల విరహము నిడుచున్న యా 

కలి సఖస్థిము నొల్లని దై మాంద్య వ్యాథిని అభినయిం చెను. 

“ప్రేయసీ చెప్పుము నీకేమి జబ్బు? ఎట్లు శోమించును ₹ అని 

దుఃఖత మై మొసలి నిర్బంధ పూర్వకముగా అడిగినను, అది చెప్ప 

దాయెను. దానిసఖ రహాస్యజ్ఞు రాలు ఉ త్రరము చెప్పెను. “నీవ 

చయన్రు ఈమెయు. గొ రదు అయినను ఎఆింగియుండి వివేకి 

జి 

దుఃఖ కారణము నెట్లు దాంచును ? నీభార్యకు కలిగిన యీనువో 

వాస్ట్రథి వోంతిగుండెచేవవలనం గాని కుదునదు. ” వ్రీయాసఖి 
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యిట్లు చెప్పగా మొసలి తలవోనెను:_ “అయ్యో! కోంతిగుండె 

ఎట్లు దొరకును మి త్ర్రమునకు కపిక్సి దోహముచేయుట నాకు 

తగునా ? అయినను మిత్రు (డన నేపాటి ? (వొాణములకన్నను 

భార్య ఎక్కువగ దా. ఇ ట్లాలోచించుకొని మొసలి భార్యను 

' ప్రాణేశ్వరీ ఏల ఆయాసపడియెదవు? కవిని సంపూర్ణ ముగానే 

'తెచ్చియి చ్చెదను.” అని ఓదార్చి క వియొద్దకుంచోయెను. మాటల 

వరుసను కవితో నిట్లనియె. ' మిత్ర మ్య ల్రప్పటికిని నీళు 

మాయింటిని నాభార్యను చూడ వైతివి. “రా రమ్ము, ఓక దిన 

మయినను అక్కడ ని శ్రీ మింతువుగాని. ఒకరియింట ఒకరు 

భుజింపక భార్యనుచూపక యుండుట కపటమేగాని మైత్తియా? 

ఇట్లు కపిని మోసపుచ్చి సముద్రములోనిక దింపి వెంటంబెట్టు 

కొని పోవుచుండెను. 

కో(తియు మొసలితోడ కూడం బోనుచు, మొసలి 

భయపడి వ్యాకుల మై యుండుటం గని, “మి శ్త్రమా, ఇప్పుడు 

నీవ్ర ఎప్పటియట్లు లేవేమి*? అని నిర్బంధ ఫూర్వకముగా నడి 

గౌను. జడమతి యా మొసలి కోంతి తనచేతిలో నున్న దనియు 

ఇంక నెట్లును తప్పించుకొని పో లే దనియు తలంచి, ఇ ట్లనియె. 

“నాభార్య అస్వస్థముగా నున్నది. రోగశాంతి క్రై కవీహృత్ప 

దము లెమ్మని కోరినది. అందుచేత నేను చింతాకులుండ నై 

యున్నా(డను. ఆమాట విని వివేక యాకపి “బెరా! ఈపావీ 

యిందులకా నన్ను గొనిపోన్రుచున్నా (డు ! ఓపనో ; స్ఫ్రీనర్టిస 
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నాశ్రాంతుం డ్రై నీయ మిన్నద్రోహమునకు ఒడికట్టినాండు | 

ఆశ్చర్య మేము? భూత టే స్తు తసమాంసమును తానే కజుచు 

ఫొనుటలేడా!” అని యాలోచించుకొని 'సుసలిశో “మి చేమ 

అ టయినయెడల ఆమాట నాతో మొవటనే ఏల వెన్చలేదు ? 

ఇెప్పీయున్నయుడల నీ ట్ర (కో "ఉరు హృాత్పద్మ మును తెచ్చియే 

యుందును అది యిన్వుడు నేను శాంప్రర మున్న చెట్టుమిగాద 

నున్నది.” అనెను. ఆమాట వినీ భూ మొజకు మొసలి ఖేదవడి 

“అ టయిన పోయి లెమ్ము అ చెట్టునుండి నీగుండెను. * అని 

ఆకపిని మరల సముప్రమునోడ్డునకు తెచ్చి విడిచెను. అచట 
కపి మొసలినుండి యమునివలననుండియుం బోలె తసన్పించుకోొని 

గళ్టక్కి_ ఎగిరి జెట్టుకొన కిక్క 'మొసలితో “పోరా, మూర్జుండా, 

హృదయము 'బేహమునం గాక వెలిగా నుండునా? నేను ఈయు 

పాయము చే నీవలననుండి న్నా ప్రాణములను తస్పీంచుకొంటిని. 

కక రానుపో? మూ ౪ గర్జభాఖ్యాయికను వినలేదా?” అని 

యిట్లు చెప్పసాెగెను, 

గర్జ భాఖ్యాయికం 

ఒక వనములో ఒకనీంహా ముంజెను. దానిక ఒకనక్క 

మం త్రీ యుండెను. ఒకప్పుడు రా జొకండు వేటకు వచ్చి ఆసింహ 

మును ఆయుధములచే విశేషముగా గాయవజివెను, అంత నా 

సీంహము ఎట్లో ఒక గుహలో ప్రవేశించి వెలికి రాక అచటనే 
యుండెను. అంత మంత్రి నక్క. జేనీయోగిరమున మిగతను 
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భుజించునది జేనితో ని ట్లనియెః “పృభ్యూ, వెలువడి ఏల యథా 

శ క్షి ఆహారము సంపాదించుకొనవు ? నీశరిరమును పరిజనమును 

కృశించుచుండంగా ఊరకున్నా వు” సీంవా మనెను. “మిత్రమా, 

నేను గాయములచేత ఎక్కడిక్ని గదలలే కున్నాను. గాడిద 

యొక్క. చెన్రలును గుండెయు నాకు తినుటకు దొరకిన, నా 

గాయములు మాని బలను కలుగును; కనుక నీవు పోయి 

త్వరగా ఎచటినుండియేని ఒకగాడిదను కొని రము. * వెంటనె 

సరియే యని నక్క వెడలి పోయి తిరిగి నీటియొడ్డున నొక 

బాకలివానిగాడిదను చూచి ప్రీ తిచేతనుం బో లె దానితో “ఏమి 

ఇంత దుర్చలముగా నున్నావు 1!" అని యడిగెను. “ ఈచాకలి 

వాని మూటలు సదా మోని కృళించితిని. ' అని గాడిద 

వ్పెను. నక్క యిట్లనియె: “ఇక్కడ నేల శ్లేళ పడి 
మయొదవు ? నే నొకవనమునకు కొనిపోయెదను నాతో రమ్ము, 

అచట నీవు గాడిద సుందరితో కూడ న్వర్ష సుఖము ననుభ 

వింపంగలను* గాడిద భోగలోభముచే నక్కతోంగాడి ఆ సిం 

హముయొక్క. వనమునకుం బోయెను. గాడిదను చూచుచునే 

సింహము బలము లేమి చే దానివెనుకకువచ్చి చేతితో ఒకచెబ్బ 

కొళ్టును. గాడిద సింహమునకు దొొరకియు తప్పించుకొని 

పాజీపోయెను. దుర్భల మగుటచే నింవాము దానిని తటీమి 

కొట్టలేక ఊరకుండెను. ఇట్లు సింహము కార్యము చెడి త్వం 

తముగా తేన గుహ సొచ్చెను. నక్క_నుం త్రి, సింహమును ఇట్లు 
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ఆశేపించెను. 'తుదమును గాడిదను కూడ కొట్ట లేనై తవి, 

హరిణాదులను కొట్టవలనీనస ఏమి చేయుదువు [ సింహము 

మం త్రితో “అంతయు నీ పలుణగుదువుు మరల ఆగాడిదను 

తోడ్కొని రమ్ము, నీ సుద్ద వముగా నుండి కొబ్లదను.” అనెను, 

అంతట కక నురల గాడిదయొద్షకుం బోయి “ఏమి? 

మామా, పలాయన మెతివే? ” అని యడిగెను. “నన్ను ఏదో 

జంతువు కొట్టినథి+ అని గాడిద చెవ్చిను. నక్క నవ్వి “నీకు వట్టి 

భ్రను కలిగినది. అచట అట్టసత్త య లేదు. నేను కూడ పరం 

నిర్భయముగా నున్నాండను. 'రా నాతీ హోంగాడ ని ర్చాధ మయిన 

యీయడవిలోనిక” అనీ విలిజును, అక్లు గాడిద మరల దాని 

నో వచ్చెను. రాంగానే గాడదను చూచి సీంహము గువా వెలు 

వడి వీవ్రువైం బడి గోళ్లతో చీల్చివేనెను. ఇట్లు గాడిదను చీల్చి 

పడ వేసి నక్కను కావలి యుంచి సింహము బడలిక తీర్చుకొను 

టథై స్నానము చేయం బోయెను. ఆది మరల వచ్చు నంతలో 
మాయావి నక్క గాడిదయొక్క చెనులను గుండెను తినెను. 

సింహము స్నాన మై వచ్చి గాడిదను చూచి “ చవ్రులును 

గుండెయు నేవీ?” అని నక్క నడిగెను. నక్కయు “పృభ్మూ 
ఇడి ఫూర్వమే కర్ణహృదయ హీనముగా నుండెను కా చని 

పది పోయి మరల వచ్చునా? అనెను. సింహము అాక్లుయుండు 

నని తలంచి ఉన్న మాంసమును భహీంచెను. నక్క తచ్చేషము 

భత్షం చెను... 
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కోతి ఇట్లు చెప్పీ మొసలితో “నేను ఇశ మరల రాను, 
గాడిదవలె చేయను. అనెను. ఇట్లు కోంతి చెవ్చంగా విని మొసలి 

దుఃఖంచుచు ఇంటికి పోయెను. ఇట్లు మొసలికి అవివెకముచే 

భార్య కార్యమును చెడినద్కి మి శ్ర మును పోయినది. -ఈసఖ్యము 

పోయినందున దానిభౌర్య తిన్న గానుండెను. కవియు సముద్ర, 

తీరమున సుఖముగా సంచరించుచుండెళు. కనుక దుర్దనుల 

యందు విశ్వాసముంపంగూడ దు. దుర్హనుని నల ల్ల త్రాచున రు నమ్మిన 

వానికి సుఖ మెక్క_డిది ? 

గాంధర్వవరితోో షకునికథ, 

ఈకథ ముగించి గోముఖమం శ్రీ మరల నరవాహాన 

దత్తుని కి ట్లనియెః దేవా, జడులకథ లను మజీకొన్ని టిని వినుము. 

ఒక వై ణికండు ఒకథనికుని గీతవాద్యాములచే సంతోష 
పెట్టను. ప్రభువు సరాబును నీలిచి వైణకుండు వినుచుండయగా 

“ ఈగాంధర్నికునికి శెండువేల వణములు ఇమ్ము. అని యాజ్ఞ 

సించెను, అక్లు ఇ్రచ్చెద నని సరాబు చెప్పి వెడలి పోయెను, 

నైణికుడు కూడం బోయి సైక మడుగంగా సరాబు సృభు 

చిత్తము నెజ్గినవాండు ధనము ఇయ్య లేదు. అంత సై ణికుడు 

మరల వ వృభువును గని సరాబు వైక మియ యు లే దని చెప్పుకోణా 

“నీను నా శేమి యిచ్చితివి, నేను నీకు ఇచ్చుటకు ? నీన్రు వీణ 

వాయించి నాకు త్ త్ర సుఖము కలిగించితిని, అస్లు నేనును 

దానవాక్యముచె నీకు శొతనుఖము చేనీతిని * అనెను. ఆ 
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మాట నిని వైణికుడు ఆగశొభంగము పొందియు. నవ్వుచు 

వడలి పోదును. ఏినీింీవాని యిట్టి మాటవలన 'రాతికిం గూడ 

వాసము కలుగును, 

మూ శిపుద్వయ కథ, 

మూర్థశిషద్థద్వయకథ విసము. ఒకగురున్చనొద్ద వర 

స్పరమత్సగులు ఇళ్గణు శిసుర్ణి లుండిరి. బారిలో నొకడు వతి 

దినము గురున్రగారి కుడిపాదమును రెండవవాండు ఎడ మపొద' 

మును నూనె రాచి నుర్టించి కణుగుచుండిరి. ఒకప్పుడు గురువు 
దటీణపాదాభ ఫ్ట్రంజకుని ౧మాంతిరము పంపి ద్భితీయశిష్యు నే 

వామహాడాభ రంజన మైనవవ్యట దక్రీణసాదమునకు అభ్యంజ 

నము చేయు మనెను. ఆమూ్యఫడు. గురువుతో “నాయెడిరిపాద 

మునకు నే నేల ను*నె రాతును? అనెను. గురువు నిర్భంధిం 

చెను. అంతట ఆ మార గందం రెండజ రిసుస్ధినిమిాంది 

ద్నేషముశోత రాయి గెమొక టి లెచ్చి యుపాథ్యాయుని "రెండవ 

పాదమును గొబ్టను. గురువు గట్టిగా వడువంగా వలువురు వచ్చి 

అమూర్థ శిష్యుని కొట్టసాగిరి. దుఃఖతుం డయ్యును గురువే వానిని 

వారినుండి తప్పించెను. నుబునాఃడు రెండవళశిష్యుండు (గ్రామము 

నుండి వచ్చెను. వాండు గురువుయొక్క. శాలికట్టును చూచి 
కారణ మడుగంగా గురువు చెప్పేను. అంతట వాడు నేను 

మాత్రము వానిసపాదమును వగులంగొట్టలేనా యేమి? అని 

రాయితెచ్చి గురుని యితరపాదమును లాగి వగులగజ్టను, 
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గురువు చేసిన హావోకారమునకు లోకులు వచ్చి ఆదుశ్శిషు్యుని 

తన్న సాగిరి. “రెండుపాదములు విజీగి 'యేడ్బుచు గురువే వానిని 
కూడ వారినుండి తప్పించెను. శిష్యు లిద్దజును పట్టు సర్వ 

'బ్వేష్యులును అవవోస్యులు నై వెడలిపోయిరి. గురువు తన 

యోర్చునకు పొగడ్త పొంది కృమముగా స్వస్థు "డాయెను. 

పట్లు మూరపరిజనము పరస్పర ద్వేషము చేత స్వామి కార్యమును 

చబుచును, తానును చెడును. 

ఇరుదల పాము. 

చరెండుతలలపాముకథను అవధరింపుము. ఒక పామునకు 

తోశయందు సయితము తల ఒకటియుంజెను. తోశతల గుడ్డి 

దాయెను. రెండవతలకు కన్ను లుండినని, నేను ముఖ్యమను 

నేను ముఖ్యమను అని యా రెండుతేలలకు జగడము కలిగినది. 

పాము ముందజ్తలవై ఫు వ్రాకుచుండెను. ఒకనాండు తోశ 

తలకు ఎదో కొయ్య తగిలెను. అంత నాతల దానిని చుట్టుకొని 

సర్పమును మణ్ జరుగనీ కుండెను. అంత నాసర్బ్పము తోక 

తలయ ప్రితరశిరమునకంకు బలవంతము శృెస్టము నని తలంచి 

ఆ గ్రుడ్డితలవై వే సంచరించుచుండి దారి తప్పి యొకగోతిలో 

నిప్పులో పడి కాలిపోయెను. బ్రిట్లు అల్పగుణమునకును నువ 

గుణమునకును భేదము నెలటుగని వారు అల్పగుణమును చేరుట 

చేత పరాభవము పొందుదురు. 



కండులఛతకుండుం 1167 

తండులళవకుండుం 

తండులభశుకునికథ వినుము. మూస్థం డొకయ తొలి 

మాటు, మామగారియింటిగం బోయి అచట అ త్లగాగు వంటశై 

కడిగి వెట్టిన త్యెనిబియ్యమును పిడికెడు. ఎత్తి తినుటకు నోట 

బోనీకొొ నెను, తళ్భణమే అ రాలా మూష్టుండు బియ్యమును 

మ్రింగుటకేని అవమానధథ యను చే ఉనియుటకునేని శ క్షుడు 

గాండామొను. అంతట వాని యుబ్బినదవుడ లసు మౌానమును 

కని యామె అది ఏదో గొప్ప రోగ మని తలంచి మగనిం బిలిచి 

వెను. ఆత(డును తేర్భే ణమే పోయి వైద్యుని తెచ్చెను. 

వైద్యుడు చూచి అది న్లోఫు మని ఎంచి ఆ మూఢునితలను 

పట్టుకొని దవుడలు కస, అంతట లోకోవపోసముతోం 

గూడ బియ్యము వానిదవుడనుండి బయలు వెడ లెను. ఇట్లు 

మూఢుండు అ కార్యము శేయునుు దానిని కమ్ముకొనుటకు సమ 

రుడు గాండు. 

బాలురు మగగాడిదను పాలు పిదుకుటం 

_ కొందటు పిల్లవాం డ్రు, మూఢథ్గులు ఆవు మొద లగు 

వానిని వారువారు పాలు పిదుకుటం గని ఆశతో నొక మగ 

గాడిదను పాలు విదుక సాగిరి. ఒకడు విదికెను, ఒకడు పొల 

కుండను పట్టుకొ నెను, బ్రతరులు పాలు త్రాగుటకు మిగుల 

నోరూరు చుండిరి. ఎంతపాటువడినను పాలు రావాయెను. అవ 

స్తువునందు పయాసవడు మూరుండు అనవవోసాస్పద మగును. 
న. మి 
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గ్రామమునకు పోయివ చ్చిన వాండు, 

ఒక భాహణ సుతుడు మూధుః డుంజెను. వానితో 
| లా ఆ . 

తండ్రి “నాయనా నీవు సాయంకాలమున (గ్రామమునకు వోయి 

రావలయును.’ అనెను. కుమూరుండు విని తండ్రిని పని యేమో 

అడుగక, మయలునాండు తెల్ఫవాజంగానే వృథాగా గ్రామమునకు. 
జ 6. fa బోయి శ్రమపడి సాయంకాలము ఇంటికి నచ్చి గ్రామమునకు 

పోయి వచ్చితిని. అని తండ్రితో చెవ్చెను. నీవు పోయిన వ 

2’ డ్ సాను, కార్యము కాదు?” అని తండ్రి వచించెను. అట్లు అభి పాయ 

మెబుంగక వని చేయు మూర్థుండు వృథానే శవడును, లోకోవ 

హోస్యుం డగును. 

ఇట్లు ముఖ్యసచివుయు. గోముఖుడు. చెన్పిన కథలను 

విని శ_క్లియశస్సం పా ప్టిని ఛ్యానించుచు నరవాహన దత్తుండు 
క్, 32 yy ఇ అనగా లం A pa శ రాత్రీ చాల( గడపె శమము? నిద్రానిమిాలితాతుడాయెను. 

౮వ తరంగము. 

c 

బ్రా హ్ ఆఇనకుల ము 

మటబునాండు రాతి తనపడుకయింట దయితా పాఫ 

త్చుకుం డై దింతించుచుస్నా నర వాహనదత్తుని! ర. 

మరల గొ ముఖమం త్రి, యిట్లు కథలు చెప్పం దొడంగాను. జేవా, 

జఒకనగరమున చేవళ రృ అని యొక బ్రాహణుండుసు అతనికి చేవ 
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దత్త యని భార్యయు నుండిరి. ఆమె గర్భిణ్యై యఖథాకాలము 

ఫుక్రు నిం గనియెను. ద్వొజుండు దరి దుం దయ్యును ఆ సుతుని 

గని 5 న్ని ధి గన్నట్లు సంతో షంచెను. పురుడు తీటీనత ర్వాత 

భార్య స్నా నాస్టము నదికం బొఘును, దేనశోర్ల పంట సుతుని 

చూాచుకొను చుండు. ఇంతలోపల Re 

" వేటి వచ్చి స్ట స్తివాచసముకొటుకు ర వని ఆతనిని పిలిచెను, 

అతయ శిశురతీణాగ్భను ఇంట ఆబాల్య వర్ణిత. మైన ముంగిసను 

ఉంచి దతీ.ణార్థము రాజూంతఃప్రుకమునకుం బోయెను. అతండు 

పోగా. అకస్తి శశువ్రకడకు పాము రాయగా నకులము 

దానిని స్వామిభ | కచే చంపెను. ఇంతలో దేనళర్మ ఇంటికి 

రాయగా నకులము సామునేత్తుటం దోంగుచు సంతోషముతో 

అతని కెదురుపోగుయు. ఆతు ఆహావున నున్న యాముంగినను 

గని అది నిశ్చయముగా తన కుమావపని చంపిన దని తలంచి 

రాతికోం గొట్టి చంచెను లోని! పోయి చూడంగా బాలుండు 

నవ్వుచు ఆడుకొను చుండెను. పంత పాము తుండెము శై. 

వడియుంజెను. కని బ్రాహాణుయు వళర్చత్తావదుఖణుతుం డాయెను. 

భార్య వచ్చి “బిట్లు ఏమియు పచారిందక మహోపకారిని 

నకులమును చండితీ శమి? అని యతనిని ఆటేపీంచెను. కావున 

బుద్ధిమంతుం శం అవిచారీతేనుగా ఏమియు చేయం గూడదు. 

అట్లు చేయువాడు ప్రిహపరము లకు గాక చెడును. 

74 
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విథినిర్లుద్న కృతము. 

విధివిరుద్ధముగా పని చేయువాడు విరుడ్దఫలము నను 

భవించును. ఒకడు వాయుదోషముచేత బాధవడు చుండెను. 

వైద్యుడు వానికి వస్వ్యాహథ మిచ్చి తాను వచ్చునప్పటికి దానిని 

నూణట్ యింవు మనెను. వైద్యుండు వచ్చుటకు తడను కాంగా 

ఆరోగ్ని మూర్జుండు ఆయాపషధమును నూజీ నీళ్లలో. గలుపు 

కొని లగి, అది వికటించి, వైద్యుడు వచ్చునప్పటికి గుడు 

గుడుజీవముతో నుండెను. వైద్యుడు వచ్చి '“తత్ధణము వమ 
నౌషధము శ్రాగించి వానిచావును తప్పించి “ఓయి మూద్ధుండా, 

వస్త్యైాషధము గుదమందు 'వెట్టవలసీనది, త్రాగవలసినది కాదు” 

అని మందలించెను. ఇట్లు ఇ్రష్టమయినను అవిధిగా చేసినయెడల 

అనిష్ట మగును. కావున ప్రాజ్ఞుడు అవిధిగా ఏమియు చేయం 

గనాడదు. 

జడుండును కోంతులునుః 

ఆలోచింపక పారంబాట్లు చెయువానిని అందటు నిం 

దింతురు. ఒకజడుండు ఒకప్పుడు బిడారుతో చేశాంతరము 

పోవుచు బిడారు అడవిలో దిగగా తాను అచట ఇటునటు 

విహరించుచుండెను వానిని కోంతులు గని వీశి చీజినవి. కోతి 

నెలుగనియా జడుండు బిడారు చేరి తండ్రితో అడవిలో తన్ను 

ఎవరో గోనమశులు ఫలభతకులు చీటి బాధించి రని చెప్పు 

కొనెను. అంతట తండ్రి కత్తిదూనికొని వనములోనికి పోయి 
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పండ్లు కోనీకొనుచున్న జటాధరులను తావసులను చూచి “వీరే 

రోనుశులు నాకుమామని చీశినవానూీ అని చారిని చంవం 

బోయెను. అచట బాటసారి ఒగం డుండి “ఓయి, నీకుమారుని 

కోతులు కజుచినవి, ఈతావసుల మింది కేల పోయెదనుళో 

అని వానిని తావసవథనసుండి మాన్చిం చెను. ఇట్లు వాండు దైవ 

వశమున పావము తస్పి బిడారునకు మరలి వచ్చెను. శకొవున 

"తెలివిగలవాండు అవిచారితముగా ఏమియు చేయంగూడదు. 

సర్వదా మనుష్యుడు ెలిపి సంపాదించుకోవ లనీనది. బుద్ధి 

హీనులు పరివోసాస్పచ మై చెడిసోవుదురు. 

దరి ద్రుండును నాహొోములనం చిదయుుం. 

దరిద్రు 6 డొరగండు దారి నడచుచు బంగారు నాణముల 

సంచి ఎవనిదో ఒక సాగ్గవాహునికి దారిని పడియుండంగా కని 

పుచ్చుకొనెను. వాడు దానిం గొని అవలికిం బోక అచటనే 
కూర్చుండి నాణెములను లెక్క పెట్టుకొనుచుండెను. అప్పటికి 

సార్ధవావుండు సంచిని జ చేసికొని గుణము విరా(ద వచ్చి 

సంచిని పుచ్చుకొనెను. దరిద్రుండు దృష్ట్రనష్టార్థుం డై దుఃఖం 

చుచు తల వ్రైల వేనికొని తనదారిని పోయెను. మూథు(డు 

ధనము దొరకినను కణములో కోలుపోనును, 

జయండును బాలచం ద్రుండును. 

ఒశకజడుండు బాలచంద్రుని చూడంగోరెను. మణి యొ 

కండు తాను బూచి తన ప్రేలిమిాందుగా మూడు మని ఆజడునికి 
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బోధించెను. జడుండు ఆకాశమున చూచుట మాని వాని 
వ్రేలినే చూడసాగాను. చంద్రుడు కనబడండాయెను, నవ్వు 
చున్న జనులు అగ పడిరి. 

పౌజ్ఞులకథలు:=._అసాధ్యసాధనము ప్రజ్ఞ, 

అసాధ్య మయినను ప్రజ్ఞ చే సాధ్య మగును. ఒక స్తీ 
Se) 

ఒంటరిగా ,గామాంతరము పోన్రచుండెను. దారిలో ఆక స్తీ క 

ముగా క వచ్చి ఆమెను పట్టుకి "నెను. చానీని వం 

చించుచు ఆమె ఒక చెట్టు చుట్టును తిరుగు చుండెను. అంత నా 

కోతి మూఢముతి తనభుజములతో ఆచెట్టును కెంలించు 

కొనెను. ఆమెయు తనబావాున్రులతో కోతిని చెట్టునంచే గట్టి 

గా పట్టుకొనెను. అందువలన కో(త కదల లేక యుండెను, 

ఇంతలో ఆదారిని గొల్టవాం డొకండు రాగా వానితో ఆమె 

“'ఓయిమవోనుభానుండా, తణమునేవు ఈహోంతిని వట్టుకొనుము, 

“జడయు వస్త్రమును టొడినవ్హి రవంత సనరించుకొనియెదను ; 

అని యడిగెను. *నన్ను6 గూడెదవెని అశ్లు పట్టుకొనియెదను. 

అని వాండు పలికెను. ఆమె ఒప్పుకొనెను. వాండు పట్టుకొనెను. 

అంత నామె సవరించుకొని వానిసురెక త్తితో కోతిని చంపి 

వానిని ఏకాంతమునకు ర మని దూరముగా తీనసీకొనిపోయును. 

ఇంతలో బిడారు వచ్చి కలనీకొనంగా ఆమె వానిని పా వని 

దానిశోం గలసీ ప్రజ్ఞారతీతశీల యె తన గ్రామాంతరదునకుం 
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బోయెను. ఇట్లు లోకవ ర్రనమున క] తే యే 

న ని: ధన నదరిద్రుఃడు జీవించును గాని బుద్ధినరి ద్రుం 

సభా "ఛానసాధనము, 

(డు జీవింవనేరండా. 

ఫఘుట కర్పరుల కథం 

-ఈ యద్భుతక థను నినుము. ఫుటుండు కర్చరుండు నని 

ఒకనగరములో బ్రద్దలు దొంగ లుండిరి, వారిలో ఒక రాత్రి, 

కర్పరుండు ఘటుని విధిలో ఉంచి రాజనుతయొక్క._ వడుకగది 

లోనికి కన్నము త్రవ్వి వ, వెళించెను. వాడు మూలలో దాంగి 

యుండంగా రాజకన్య మేల్కొని కామాణుర మై వానిని పిలి 

చెను. ఆమె వానితోో శ్రీడించి వానిక ధన నిచ్చి మరల వత్తు 

వేని అంక ధన మిచ్చెద నని చెప్పెను. అంత కర్పరుండు వెలు 

వడి ఘటునిచేతికి ఆధన మిచ్చి ఇంటికి పండి తాను మరల 

అంతః పురము సొచ్చెను. కామలో: భాకృష్ణుయ అపాయనును 

కన నేర్చునాః? మరల రాజప్పు స్రతో 6 గలనీ సురత శ్రాంతుం డే 

పానమత్తుం డై ఆమెతో ని దించెను. తెల్లవాటీనసు మేలుకొొన 

లేదు. తాం అంతఃవురరతుకులు వచ్చి అట్లున్న 

కర్చరుని కోని పోయి రాజినెచుట. బెట్టిరి. రాజు కోవముచే 

వానిని ఉరికి అజ్ఞ చేనెను. వధ్యభూమికి తలవరులు కొనిపోవు 

చుండ వీనితోడుదొంగ ఘటుండు వీంయ రాత్రి యింటికి రానం 

దున వీనిని వెదకుకొని వచ్చెను. వానిం గని కర్చరకుండు “రాజ 

సుతను కొనిపోయి కాపాడును.” అనీ సంజ్ఞ చేసెను. సుటు:డు 

అంగీకరించెను. సంజ్ఞచే తలవరులు కర్పరకుని చెట్టున ఉరిం 
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దీనీరి, ఘటుండు అృంటికిం బోయి దుఃఖించి రాత్రి కన్నము త్రవ్వి 

రాజకన్యాగ్భుహము నొచ్చి అట ఒంటిగా బంధనములో నున్న 

యా కన్నియం గని “నేను కర్చరకుని చెలికాఃడను, నీకొజుకు 

వచ్చితిని వానిని ఉరిందీసినారు. నేను వానిపై 'చెలిమిచేత 

నిన్ను ఇచ్చటనుండి కొనిపోయి ర ౦చుటకు వచ్చితిని. మో 

తండ్రి నీ కేమియు అనిష్టము చేయకముందే పోవ్రుదము రము. 
అని పిలిచెను. రాజసుత సంతోషముతో అంగీకరించెను. ఆ 

సొరంగముగుండ ఆమెను తోడుకొని ఆచోరుండు వెలువడి తన 
యింటికి బోయెను. లెల్లవాజంగా రాజు కన్న ముగుండ ఎవడో 

కొమరితను కొనిపోయి నని తెలిసికొని. “నిక్క_.ముగా ఆ పొ 

పాత్తునికి ఎవడో బంధువు సాహానీకుండు ఉన్నాడు వాండు 

నాకూంతును కొనిపోయినాండు. అని నిశ్చయించుకొని, కర్చర 

క శేబరనును జాగ్రత్తగా కాపాడు. డని భృత్యులను కొంద 

అను నియమించి “ఇక్కడికి వీనితైయేడ్చుచు దావాదికర్మలు 
చేయుటకు ఎవండు వచ్చునో వానిని వట్టుకొనుంయ. వానివలన 

పాపాత్తురాలిని కులపాంననిని సాధించెను. అని ఆజ్ఞాపించెను, 

వారును అశ్లు అహర్నిళము జాగ త్తగా కర్పరక శేబరనును 

రక్షించు చుండిరి. సుటు(డు దానిని వెదకి కనివట్టి నృత్తాంత 

మెజీంగి వచ్చి రాజపుత్తితో “వ్రేయన్సీ నాకు పరమాప్తుడు 

సహాయుండు కర్చరుండు *" వానిదయ నీవు రత్న సంచయము 
తోంగాడ నాకు దొరకితివి. వాని న్నేహబుణమును తీప్ప 
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కోనేని నాకు సుఖము లేదు. కనుక నేను పోయి నానికై. వడ్చి 

భటులకనులయెదొటనే నాయు క్లిచేత అన్ని సంస్కా_రము కూడ 

చేసి యస్థులను తీక్లములో వేనెదను. నానిమి త్తమై నీవ్ర భయ 
పడవలదుు నేను కర్చరునివలె బుద్ధిహీశుండను గాను. అని 
బోధించి తజ్థ ణమ మనో నో తవేషము వేసికొని కర్పరములోం 

చెరు గన్నము పెట్టుకొని బాటసారివలి కర్పరునియొద్దకుం 
బోయి అచట కాలు జాజీనట్లు నటించి తనచేతి యాచెరుం 
గన్నపఫుంబెంకును క్రందం బడం జేని పగిలించి “అళ్య్యూ! కర్చరా! 
పోయితివె! పోయితివే” అని యేడున సాగాను. రతకులు 
వాండువెంకు వగిలిపోయినందులకు వచ్చె నని తలంచిరి. తణ 
ములో వాండు ఇంటికి బోయి జరిగిన వృత్తాంతముసు రాజ 
పు త్రికి చెప్పెను. 

ముటునా(డు వాడు తనభ ఎ్రతుర్థని కొొకనికి వధూ వేషము 

వేసీ ముం దుంచుకొని,  మజీయొకభ ఫ్రత్యునిబుజముస ఉమ్మెత్త 

కలిపిన యస్పములకుండను చెట్టి వానిని వెనుక నుంచుకొని, 

తాను శె వెక్కిన గ్రూమోాణుని "వేషము ధరించి సాయంకాల 

మున కాళ్లు తడబడ కర్చరరతుకు లున్న దారిని పోన్చచుం 

డెను. వారు “అన్నా, నీ వెవరవు? ఈచిన్న చెవళతె? ఎక్కడికి 

పోన్రచున్నాను? అని యడుంగ “నేను (గ్రామ్యుండను, అది 

నాభార్య, మామగారి యింటికి బోవుచున్నాను. అందునా. 

భతురుముల సూడిదకూడ కొనిపోవ్రుచున్నాను. మోతలతో సంభా 
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షణ కలిగినందున మిరు నాకు మిత్రుల రైతిరి. కనుక భత 

ములు సగము అచటికి కొనిపోయెద, సగము మిరు భశ్షిం 
వుండు అని రతుకులకు తల కొక యప్ప మిచ్చెను. వారు నవ్వుచు 

పుచ్చుకొని అందలు భశ్షీంచిరి ఇట్లు రతుకులు ఉమైత్తమైక 
ములో పడి యుండంగా వాండు రాత్రి కట్టలు తెచ్చి కర్చరుని 
'జేపహూమును దహానము చేనెశు. వాండుపోయిన పి్మట తెల్లవా 

అగా రాజి వృత్తాంత 'మెజీంగి ఆమాథులను తొ"లంగించి వేలు 

రక్షుకులను వెట్టి వారితో “ఈ యస్థులను జాగత్సగా "కాపా 

డుండు, వానిని గొన వచ్చువానిని పట్టుకొనుండు. ఎవరివల 

నను ఏభకుర్ణమును గృహింపకు(డు. అని యాజ్ఞాపించెను. అశ 

రత,కులు రేయుంబవలు మిక్కిలి జాగరూకతతో నుండిరి. 

ఘటుండు  ఈవృత్తాంతము తెలిసికొని చండికావర 

లబ్ధ మైన మోహ మంత్రముచే కార్యము సాధించువా డై 

తనమిత్రు ని వ్యవ్రాజకు నొకని సవోయునింగాం గొని అతని మం 

శ్రజెవముచే రకత్సులను తెలివి తప్పించి తాను కర్చరునియస్థులను 
౧ ర్ = ప్రల i ఇని కొని గంగలో వైచి వటాజకునిత్ "6 గూడ ఏంటికి వచ్చి ఆవృ 

'తాంతీము రాజపు త్రీ కిం జెప్పి సుఖ ముండెను. రాజు అస్థిహర 

ణము రవీమోహమును విని సుతాహరణము మొదలు సమ 

ఇస్తము యోగిచే ననుష్టిత మని ఎంచి “వయోగి నాతనయను 

హఠించుట మొదలగు కార్యములు చేనెనో అతడు బయటికి 

వచ్చునెడల నతనికి అర్థ రాజ్య మిచ్చెద ” నని నగరమున చాటిం 
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కీంచెను. ఆచాణింపు విని ఘటుండు బయలు వడంగోశెను. 

“ వలదు, గాజును నమనలదు మోసమున నస్మించి రాజు నిన్ను 

చంపును. అని రాజపుత్ర బోధింపణగా ఫఘటుండు మూనుకొనెశు. 

వీమ్మట తనరహాసర్థిము బయలునవడు నని వెజచి ఘటుండు రాజ 

పుత్రితోను పువ్రాజకునితో సు జేశాంతరము  పోయొను. 

దారిలో రాజసు స్తీ పృ వ్రాజకునితో రహస్యమున ని ట్లనిమె: 

“ఒకండు సన్ను ధ్వంసము చేనెసు. ఈ రెండవవాడు నన్ను 

నాచోటిసుండి వెలికి తెచ్చెను. అదొంగ చచ్చెను. విడు ఇంక 

ఛావలేదు. నీవు నాకు కడుం బ్రియుడవు. ట్లు “హాచ్చేరించి 

వానితోంగూడ ఘటుని విషముపెట్టి చంపెను. 

ధన జేవభార్యక థం 

పిమ్మట అపాపాత్తురాలు ప్ర వ్రాజకునితో పోవ్రచు ధన 

చేశ్చ. డనునరృకుని దారిలోం గలసి *పిం 'జేల శాపాలికుండు? 

నాకు నీవు ప్ర యుండనవు” అని నణిజుని బోధించి నిద్రించుచున్న 

జ ల్ల ఆ న క్ష ww ~~ 
సృ వ్రాజకుని నదలి నశిజునిత పోయెను, వవ్రాజకుండు తెల్ల 

వాజగానే మేల్కొని 'రాజకన్య పోయిన దని యొజింగి చ 

లకు చాపలము తవ్ప న్నే హము గాని విశ్వాసము గాని లేదు. 

ఈ పాపాత్తు రాలు నన్ను నమ్మించి నాధనమును కకూడ వారించి 
పీ న! 

పలాయిత గమెనది. ఘటునివలె చంపక నన్ను వదలుటయే నాకు 
స్ట వ్ 

లాభము.” అని యాలోచించుకోొని తన దేశమునకు బోయొను. 

రాజసుతయు వణిజునితోంగూడ అతని దేశమునకు బోయెను, 
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“ఈబంధకిని ఎట్లు ఇంటికి కొనిపోదును. అని తలపోసీ ధనచే 

వుండు దానితోలగాడ సామంకాలమున నొక ముసలిదాని 
యింట బస చేసీ శా శ్రీ ఆముసలిని “అమ్మా, ధన దేవ వర్తకుని 

యింటి వృత్తాంత "మే మయిన నెబటుగుదువా? యని అడిగెను. 

ముసలిది చెచ్పెనుః ఏమి వార్థ ! వానిభారర దొరకిన త్ 

వాని నెల్లం గూడుచున్నది. రాత్రి కిటికీగుండ తోలు పెళ్లై 

యొకటి తాట ప్రల వేయుదురు. అందులో ఎవడు కూర్పుం 

డునో వానిని లోనికి చేందుదురు. అశ్షే తెల్లవాణు జామున 

"వెలుపలికి వదలుదురు. అడి సానమ త్త మై ఏమియు చూడదు. 

దాని యీస్థ్రిత్ యి నగరములో అతివిఖ్యాతిము. దానిపతి 

చిరకాల మయినది పోయి, ఇంకను రాలేదు.” 

ముసలిది చెప్పిన యీ వృత్తాంతము విని థధనబేవుండు 

తేళ్ళ ణమె యు_క్రిగా వెలువడి దుఃఖంచుచు నచటికిం బోయెను. 

దానీజనములు కిటికీశుండి 'వెశ్టైను దించిరి, అతండును అందు 

లో కూర్చుండెను. వారు వైకి చేందిరి. అతని భార్యయు అతని 

నెబుగక మదాంధ మై అతనిని బిగువుగాం గొంగిలించి శయ 

నమునకు: దాచ్చెను. దానిదోషము స్పష్ట మై నందున వానికి 

శ్రీడాభిలాష. కలుగదాయొను. భార్యయు “కైపుచేత నిద్ర 

పోయెను. వేశువను చేటికలు గవాతముగుండ త్వరత్వరగా 

అతనిని వెలువరించిరి, వెలువడి వణిజుండు ఖన్ను6 జై “నాకు 

ఇంటియాస చాలును. ఇంటికి స్త్రీలు కారణము ; వారిచరిత్ర, 
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మిట్టిది. కావున వనము మేలు.” అని నిశ్చయించుకొని శాజను 

తను గూడ త్యజించి దూరముగా అడవికిం బోయొసను. 

రుదదృసోమునిభార్యక | 

య సరీ అ వాం ఆడు ణ్ ధ్ అలో A ద్ర ముం డను బ్రాహణుండు చిన వృవాన 

Oy GS న జ రై ళ్ సద జగ నివృత్తుండు మీ ట్రే మాయెను, వణిజునివలన వణిగ్భార్యకథను 
జ్య ఇ గరా శ స్టే నిని బ్రాహణుండు తన భార్యయందు శంకగలవాండై సాయం కాల 

మున తన గ్రామము చేరను. అచట తనయింటి చెంత ఏటియొ 

డ్డున శైవుచేతనుం బోలె పాడుచున్న యొకగొల్లవానిని కని 

చ్రాహ్యణుతు “ గొల్సవాండా నిన్ను కామించిన తరుణి యెవ 

తయో నీకు కలదు. అందువలన లోకమును తృణ పాయ 

ముగా తలంచుచు శై వెక్కి. పొఠుచున్నావు. అనెను. గొల్ల 
ననుచు చెప్పెనుః.నాకు దాంవవలనిన బే మున్నది! రు ద్ర 

సోముడు బ్రాహ్మణుడు (గ్రామాధికారి చిర కాల మైనది దేశాం 

తరము పోయి. నేను అతనిభార్యసు సదా కూడుదును. ఆమె 

దానీ నన్ను స్ర్రివేషమున లోవల ప్రవ పెట్టును” గోపాలుని 

వలన ఈ మాట విని దుఃఖమును మనస్సులో అణంచుకొని రుద్ర 

సోముడు తత్త (ము నిళ్చయించుకొనం గోరి “అట్లయిన, నీకు 

నేను అతిథిని, నీ యీవేవమును నా కిమ్లు. నేను నీవేషమునం 

బోయెదను. నాకు కౌతుకముగా నున్నది.” అని యడిగెను. 

'అశ్ల్లే "కా నిమ్ము. ఇదిగో నానల్ల కంబళి. వ్రదిగో నాదుడ్డుగజ్జ, 

వుచ్చుకొమ్లు. దానీ వచ్చువజకు ఇచటనె యుండుము. నన్ను 

దారిలో రు 
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గా భావించి అది సయముగా నిన్ను కలిచి నీకు త్రీ వేషము 
నిచ్చును ఈరాత్రి నీ వచటికి పొమ్ము నేను వి గ్రోమించెదను. 

అని గోపాలుండు చెప్పగా రుద సోముడు లగుడకంబళములను 
పుచ్చుకొని వాని వేషమున అచట నుండెను. గోపుండు వణిజుని 

తోేంగనాడ కొంచెముదూరమున నుండెను. దాసీయు వచ్చి 

వలుకకుండ నే చీశటిలో రుద్రనోముని గొల్ల వాం డని తలంచి 

శ్రే వేషము కా = మని వెంటం గొని పోయెను. అతండు ఇం 

టికి పోయి తనభార్య గోపాలుం డను తలంవునం దన్ను. గని లేచి 

కౌంగిలించుకొనంలా నిట్లు తలపోనెను: “నికృష్టు నైనను దగ్గజి 

నున్న వానిని దుష్ట స్త్రీలు కామింవుదురు. ఈ పాపాత్తురాలు 
ఆసన్న వ_ర్డిని గొల్లవానిని కామించుటయే నిదర్శనము.” ఇట్లు 
తలంచుచు అస్ఫుటవాక్కుగా ఏదో మిష చెప్పి వెంటనే వెలు 
వడి ధనబేవునికడకు వచ్చి తన యింటివృత్రాంతము తెల్సి, 

“నీతోంగూడ నేనును వనమునకు వచ్చెదను. ఇల్లు నాళమై 
పోన్రునుగాకి అని పలికెను. అౌ్లే యిరువురును గలనీ వన. 

మునకు పోవుచుండిరి. 

శళిభార్యక థం 

అనంతరము దారిలో వారిని ధన బేవ్రనివెలికాండు శశి 

యను నతడు కలనసికొనెను. మాటలనవరుసను వారు అతనితో 

తమగ్భహవృత్తాంతమును. చెప్పిరి. ఈర్హ్యాళు వైన శశి చిర 

కాలమునకు దేకాంతరమునుండి నచ్చినవాండు తన భార్యను 
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తాను నేలమూలెలో పెట్టి పోయియు వారినృత్తాంతములవలన 

ఆమెయందు శంకగలవాం బై వారితో(గూడ పోవుచు సాయం 

కాలమునకు తనయింటి చెంతకు వచ్చెను, వారికి తనయింట 

ఆతిథ్యము చేయ సుద్దేశించెను. ఇంతలో నచట దుర్చంధవవాం 

డును కుష్టు నీర్ల కరపాదుండును అగు నొకడు పాడుచుండెను. 

ఆశ్చర్యపడి శశీ వానిని “ఇ ట్లున్నానవు;, ఎవండను నీవు?” అని 

యడిగెను. నేను కామబేవ్చండను, అని కుషి పలికెను. సందేహ 

మేమి ? నీ రూపశోభయి నీవు కామదేవుఃడ వని చెప్పుచున్నది.” 

అని శశి వలుకగా వాయ మరల నిట్లనియె. “ఇ్రట శిళి 

యని ఒక ధూ రుడు ఈ'ర్హోనళొవు ఒక పరిచారికను మాత్రము 

పచ్చి భార్యను భూగృహములో ఉంచి చేశాంతరము పోయి 

నాండు. విధివశమున ఆభార్య నన్ను గని మదనాకృష్ట్ణచి త్త 

యె తన్ను నా కర్పంచుకొన్నది. అడి మొదలు నేను దానితో 

రాత్రి రత్రీయుం శ్రుడించుచున్నాసు. దాని నన్ను పీంప్రనం గొని. 

లోపలికి మోచుకొని పోవును. చెప్పుము అన్యస్త్రిలను పాందు 

నేను కామబేవుండను గానా? చిత్రాకారథారిణికి శి భార్యకుం 

గూడ నేను వ్రీ యుండను గదా.” పిడుగువలె దారుణ మయిన 

యీకుష్టివచనము విని శశి దుఃఖమును దాంచుకొని వానితో 

ని ట్లనియె._“నిజముగా నీవు కాముండవు. ని న్నాకటి వెంజెదను. 

నీవు శెన్పంగా ఆ చెలువప్త నాకును కాతూవాలము కలుగు 

చున్నది. నీవేషమున ఈరాత్రి దానికడకు నేను బోయెదను. 
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నాయందు దయచేయుము, నీకు వ ప్రతిదినము కలుగువిషయమున 

ఒకనాటి కేమి నష్ట్రి!' కుషి 'అళ్లే * కానిమ్ము, నావేవమును నీవ 

గైక్ెని నీవేషమును నాళిన్తు. ని. కాలు నేతులు గుడ్లతో 

గప్పుకొని అచట. జార్చుండును. చీకటి వబలంగానే దానీ 

వచ్చును. నన్ను6గా నెంచి నిన్ను వీంపునం గొనిపోవును. నేసు 

పాదవైకల్యముచే సదా ఆతీరున అచటికి పోవుదును.” అని 

'వ్చెను. శశియు వానివేసము వేసికొని యచట నుండెను. 

అతనినవాయు ఫభిరున్రురును కుష్టింయు దూరమున నుండిరి, ఇంత 

లో దానీవచ్చి కుష్టి వెషుని శశిని కని కుష్పీనిగాం ద దలంచి ర మని 

వీపున నెక్కించుకొని తన దొరసానికడకు కొనిపోయెను ఆమె 

యు భూగృవోంతరమున కుష్టిజారుని ఎదురు నూచుచుండెను, 
అచట అంధ కారములో దుఃఖం చుచుండిన యామెను అంగన్పర్శ 

చేత తనభార్యయు అని తెలిసికొని శశి వై రాగ్యము వాం చెను. 

ఆమె ని ద్రించినవిమట శశి అలవ్సీతముగా వెలువడి ధనబదేవ 

రుద్రసోముల కడకు వచ్చి వారికి తన వృత్తాంతమును "తెలివి 

ఖిన్ను6 డై “అయ్యా! అయ్యా ! స్త్ర లు నీవాఖిపాతినులు, 

లోలలు, దూరమున మనోరమలు, నుజోభ్యలు, శభా పగల 

వలె రథీంస శక్యలుగారు. భూగ్భహనులలో నుంచినను నా 

భార్య కుష్ఫిని పొందినది కావున నాకుం గూడ వనమే మేలు. ఇనీ! 

వ చేల!” అని సమదుఃఖు లైన యాని వ్రవణిజులతో. గూడ ఆ 

రాత్రి గడ పెను. 
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నాగభార్య కథ. 

తెల్ల వాణి: గా మువ్వురును వనమునకు తరలిరి సాయం 

కాలమున దారిలో చెట్టును బావియు నున్న చోట బస చేసిరి. 

భోజనము కావించి జలము త్రాగి రా శ్రి ఆచె స్పెక్స్ యుండిరి. 

వారు సూచుచుండంగా ఒక బాటసారి వచ్చి చెట్టుక్రింద వరుండి 

నిద్రిం చెను. వతణములో బావినుండి యొక వురుషుండు వెలువడి 

నోటినుండి ఒక స్త్రీని పానువును వెలువరించెను. అతండు దాని 

త్రో శ్రీ డించి తల ని ద్రం చెను. ఆ త్రీ ఆపాంథునితోం 

స శ్రీ డాంతమందు న. విరా రెవ దాని నడుగ(౫* 

అది “ఇతడు నాగుండు నేను ఇతనిభార్యను నాగకన్యకను, 

భయపడకు, నేను నీివంటిపాంథులు లి ౯ “ంబదిత్ "మండుగంరతో 

కరాడి యున్నాను. ఇప్పుడు నీవలన శత సంఖ్యా వూరి 

అయినది. * అని చెప్పెను. ఇట్లు నాగాంగన వలుకు చుండంగా 

చై వవశమున నాగుండు మేల్కొని కని నోటినుండి జ్వాలలను 

నెజపీ ఆయిరువురను భస్మ ము చేసీ బావిలో మునింగి పోయెను. 

స్త్రీ లను చేహమందే దాచుకొన్న ను రథీంప శక్యము గాదు, 

ప్రంట నుంచి రహీంవ శకష్ణమా! ' అని యామువ్వురును తవులో 

తాము చెప్పుకొనుచు రాత్రి గడపి సుఖతు లై తెల్లవాజంగా నె 

వనమునకు తరలిరి. 

వనమున మున్వురును మైకా స్థదిభావనల నభ వ్ట్స్ంచి 

చిత్తశాంతి చేసికొని నియతు ఖై సర్వభూతనామ్యు లై నిరువను 
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వరానందభూమి యగు నమాధియందు నీద్షింబొంది కృమముగా 
వ. నాశముచేనీ మోశతము పొందిరి. వారి wa దుష్ట 

శ్రీలు నిజపాపపరిణామ మెన కష్టదళ లను అనుభవించి త్వరలో 

నష్ట లె లోకద్వయ భ్రష్ట. కు. పాయక ఈ స కారము స్త్రీల 

యందు మోహ ప్రభవ మైన రాగము ఎవరికి దుఃఖమును కలిగిం 
పదు! వారివిషయ మై వివేకము వహించినవారికి వ వై రాగ్యము 
మోతము నొసంగును. ళ_క్రియళ తై ఉవ్విళ్లూరు చున్న నర 
వాహన దత్తుండు ఇట్లు ను చెప్పిన కథవలన వినోదము 
పొంది రాత్రి మెల్లగా సుఖనిద్రం జెందెను, 

౯-వతర౦గ ము, 

ఆ ( 

బోధిసనత్త్వాంశభవునికథు 

మటుసటిరా త్రి, గోముఖుండు నరవాహనదత్తుని వినోద 
వజుచువాం డ్రై ఈకథ చెప్పెనుఃఒక నగరములో బోధి 
ర ఒక గొప్ప వర్తకుని కొమరుండు మాతృ 

హీనుండు ఉంజెను. తం డ్రి మరల పెండ్లి మూడి రెండవ భార్య 

మాటలు విని Pee ఇంటినుండి తబటుమంగా అతండు 

భార్యతో (నాడ వనవాసమునకుం బోయెను. తనతమ్థుండును, 

తన్ను ౦బోలె తండ్రి తలుముడు  తనతోం గూడ వచ్చు 

చుండగా ఆశాంతచిత్తు నతని విడిచి తాను వేటుమాగర ద్రమునం 
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బోనుచు, జలతృణవృ కు కూని మె ఎండకు కాలుచున్న యొక 

గొప్ప మరుమహారణ్యము చేరెను. చేత ఆహార మేమియు "లేదు. 

అందు ఏడుదినములు ఆంకటికి డవ్పికి డస్సినభార్యను బుజము 

మింద ఎక్కించుకొని నడచుచు, తన ర క్షమూంసములతో 

పోపించుచుండెను. ఆ పాపాత్తురాలు వానిని ఆప్రకారము 

. భథీంచుచుంజెను. ఎనిమిదవ దినమున నదీతరంగ వాచాలమును 

సత్ఫల సచ్భాయనవృతవేము నగు గిరి కాననము చేరెను. అచట 

బడలీయున్న భార్యను మూలఫలాంబున్రలతో నేదబేర్చి తాను 

స్నా నార్ధము కల్లోలమాలారమణీయ మైన కొండవాకలోనికి 

దిగాను. అందు ఒక పురుషుడు కాలునేతులు తజ్గిన మొండెము 

కొట్టుకొనిపోవుచు ఇతనిని గని రకీంవు మని అంగలాచ్చెను. 

బజారావ పాసశ్లాంతుం డయ్యును ఈమపోసత్త్వుండు లోంచునకుం 

బోయి వానినిబట్టి గట్టు చేచ్చెను. “తమ్ముండా, నీకు ఇట్టి య 

పొయమును ఎవరు వేనినారములి అని ఈతండు కరుణ చె అడుగలా 

ఆమొంజెను “అన్నా, నాకు దుఃఖమరణము కలిగించుట కె 

శత్రువులు కాలునేతులు తఆీగి నదిలో పాజ వైచిరి, నీవు 

' రతీంచితివి.” అని చెప్పెను. వానికి ఆబోధిసత్తు (డు గాయ 

ములు కట్టి అహారను పెట్టి తరువాత. తాను స్నానాదికము 

చేసెను. పిమ్మట ఆయడవిలోనే నణిక్చుత్రు (డు సభార్యుం డై 

మూలపఫలవోరుం డై తపస్సు చేసికొను మండెను. 

75 
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ఒకనాడు అతడు ఫలమూలములనతై పోంగా భార్య 

ఈలోపల గాయములు కుదిరి యున్న యా మొంజెముతో కా 
మాతుర యు శీ డించెను, వీవమట అది వానియం దనుర కయు 

రా 1) ట్రీ —0 0 

వానితో కలయం బలికికొని భర్తను చంప నిశ్చయించుకొని 

మబజునాండు తనకు నూంద్య వ్యాధిగ లిగినట్లు అభినయించెను, 

డాంటరాని నదిలో దిగశాని గోతిలో సున్న యొకతింగను పతికి 
చూవి పాపాత్తురాలు ఇ ట్లనియెః: -“ఈమహావ,థిని నీవు నా 

కొబుకు తెచ్చిన నేను బ్రదుకుదుసు. ఈయోషధిని ఇచట నున్న 

దని చేవత నాకు స్వన్నములో చెప్పినది. సరియే యని యితండు 

ఒక శ్రాటిక గ డె చుట్టి చెట్టునకు ప్రై, లంగ ట్రై దానినిపట్టుకొని 

ఓీషధికొఅకు గోతీలోసికి దిగాను. దిగంగా నే భార్య త్రాటిని విప్పి 

నెను. అంత నతడు నదిలో పడి ప్రవ ంపహాముబడి బలు 

దూరమునకుం గొట్టుకొ'నిపోయి ఒక నగరమున గ జ్టైక్కి. స్త్రీ 

మాయను తలపోయుచు నీటం దడినిన బడలిక చేత నొక చెట్టు 

క్రింద పరుండి నిద్రపోయెను. ఆ సమయమున ఆ నగరమున 

"రాజు మృతం బొందెను. ఆబేశమున రాజు వృత నొందినవ్వుడు 

జరుగునాచారము ఏ మన, నుంగళగజమును వురజనులు ఊర 

ద్రిప్తుదురు, అది ఎవరిని తుండముతో ఎత్తి తన్నవె నెక్కించు 

కొనునో అతండు రాజగును. ఇప్పుడు మంగళగజము వణిక్సుతుని 

కడకు అతనిధై ర్యమునకు సంతోషించిన బ్రహటేవుండోయన 

వచ్చి తొండముతోో నతని నెత్తి తనవీంవువై నెక్కించుకొనెను. 
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/ బోధిససా(ంగనంభను నా నణి క వెటనే బ ధిసశ్వ్యా థ్ క్పుళ్తుని వ;కృతులు 

నగరిలోనిక కొనిపోయి రాజునసుగా అభిజేకము చేసిరి, అతండు 

రాజ్యును పాం కరుణా శ్రూంతులతో కడి డించు చుంజెనే గాని 

చసలనుతు లగు స్త్రీలను చాడ చేదు. 

అతనిఖాన వ్ యో జండు నదిలో చచ్చి నని తలి, నిశ ఖం 

కముగా ఆజూ'పని సీంశ్రుమోంయ నెక్కించుకొని తిరుగుచు 

“నేను వలి వ్ర తన్కు నానలి నితనిని నైరులు కాలునేతులు కొట్టి 
NY a 1 జ న ఇ నారు. జృతనిని ఖివు మెళ రత్నీందుదున్నాను, నాకు ఖితుము 

పెట్టుడు. అని (గూన గ్రాచుమునను Os విచ్చు 

మెత్తుచు క్రమక్ర క నువముగా తనపతీ యులుచున్న యా నగర 

సునకు వచ్చాను, అచు ఎన్నటియిట్టు బిచ్చ సముతుచు ్హమౌళు 
uu ళు Mn 

లచే పతి స్తత IR సూజి పొందుచు (క్రృమనుగా అతసి చెవిని 

పడినది. అంత నతన చొనిని ఎలిపించెను. అదియును వీంవున 

'మొంజెమును మోదచుకొని నచ్చెను. రాజు దానిని “నీవా 

ఆపతిప్రతవు * అని యసగొను. అదియు రాజ శ్రీ తేజస్సుచే 

పరినృతుం ఇ నయాతని తనభ ర్షనుగా నెలుంగ నేరక “దేవా, 

నేనే ఆపతివ్రతసు.” అని పలికెను. రాజు నవ్వుచు ని ట్లనియె: 

“నిషార్రి న త్ర త్య్యముసు నేనుసలముచే తెలిసికొంటిని. చేతులు చక్క 

నున్న భర్త సర సమూంసములతో 'పోషించినను అతనికి 

స్వీకరింప శక్యవు కాని మాగుషరాతునివి! సర్వదా నారక్ష 

నూంనములు హారించియు వికలునికి ఈ మొండెమునకు స్వా 
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ధీనవడి వాహానమ వయితి వది ఎట్లు! నిరపరాధుని 'వెండ్లి 

యాడిన భర్తను వటిలో. దోచితివి! ఆపాపమున ఈ మొండి 

మును మోచుచున్నా వు.’ ఇట్లు వృత్రాంతము అతండు బయలు 

వెట్టణా అది పతిని తెలిసికొని భయముచే మూర్శితవ లెను 

_చ్రాసినబొమ్తన లెను, చచ్చినదానివలెను ఆయెను. అంత అమా 

త్యులు “దేవా, వమి ఈ యాళ్చర్యము? అని కుతూహాలమువచే 
నడుగగా రాజు యథావృత్తము వారికి చెవ్పెసు. వారు 

భర్హృ్మదోహిణి యని దాని నెటీంగ ముక్కునెవులు కోసి 
అంకము చేసీ మొండెముతోం గూడ చేళశము వెడలంగొట్టిర. 

ముక్కు_పోయిసదానికి రుండునితోను, బోధినత్తు్వనికి రాజ్య 
శ్రీతోను తగిన యోగమును ఇప్పటికి విధి చూవించెను. 

ఇట్లు నీజెకాభిముఖమును అవిఛారము నగు _ైవచి ,నముం 

బోలె స్ర్రీచి త్రము ఎటు(గరానిదిగా నున్నది. ఇట్లు శీలము వద 
లక క్రోభమును జయించిన సత్త కవంతులకు మెచ్చుకొన్నది 
వోలె అ ప్రార్థితముగానే సంపద స్వయముగా వచ్చును. ఇట్లు 
కథను ముగించి గోనుఖమంత్రి మరల నరవావానదత్తునికి 
చెప్పం దొడంగాను. 

బోధిసక(ంశుడు మవోసత్తు ఏ డొశానొకండు ఒక 

వనములో గుడిసె వేసికొని కరుకై"కా గృహృదయుః జై తపస్సు 

చేయుచు ఆవత్నాాప్తము లయిన జంతువులను పిశాచములను 

గూడ రశక్షీంచుచు ఇతరములను తేన ప్ర భావముచేత అన్న పాన 



బోధిస త్వాంశభ వుని కథ. 1189 

ములతో కాపాడుచు ఉండెను. ఒకప్పుడు పరోవకారార్థము 

అతడు అడవిలో తిరుగుచు ఒకగొప్పబావిని కని లోపలికి 

వొంగి చూచెను. అందు ఒక్కస్తీ ఉండి అతనిం గని బిగ్ధరగ, 

ఓమవాత్తుండా, నేను స్త్రీని ; నేను స్ఫర్హ శిఖవథీ, సీంహము, 

పాము, నలువ్రరమును రాత్ర ఈనూతలొ వల పడితిమి. అను 

| 

గ్రహించి మమ్ము ఈ కస్టమునుండి రథత్స్మీంవుము” అని యంగ 

లార్చెను. బోధిసత్తు ఏడు “మిరు ముగ్గురును చీ(కటివలన 

నూతిలో వడితకేని వహీ పడుట యెట్లు? అని అడిగాను. “అది 

బేయవానివలలోం దగులుకొని పడినది.” అని స్త్రీ పలికెను. 

అంత నతడు తనతవళ్ళ్శ క్రచే వారిని ఎత్తుటకు యత్నింపంగా 

అతని నీది పోయినది, ఎ గ్తలేః డాయెను. “ఈ స్త్రి నిశ్చయముగా 

పాపాత్తురాలు, కావుననే దీనిలో మాటలాడినందున నానీద్ధి 

పోయినది, కావున మటి 'యీ మయిన యు_క్టీ చేసెదను. అని 

మవోసత్తుషండు. వారి నందజను కూపమునుండి గడ్డి వెంటి త్రా 

టితో ఉద్ధరిం చెను. వారును అతనిని స్తుతీంచుచు వెలువడిరి. 

అతడు ఆశ్చర్యపడి సింహ పత్నీ భుజంగములను “ఇట్టి వ్యక్త 

వాక్కు మకు ఎట్లు గలిగినది! మా వృత్తాంత మేమి ? 

చెప్పుడు” అని యడిగాను. 

నీంహాము చెప్పునుః== మేము వ్యకృవాక్కులము, 

వూర్వజస జ్ఞాన వంతులను, అన్యోన్య ఘాతకులము, మా వృ 

త్రాంతమును విసుము. హామవత్పర్వతమందు వైదూర్య 5] ఎంగ 
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మని నగర మొకటి కలదూ అందు పద్మ పగుం డనువిద్యాధ రేళ్వ 

రుడు కలడు. అతనికి వ బ్ర, వెగుండని కుమూరుండు కలిగను. వజ్ర, 

"వేగుండు విద్యాధరలోకమున నివనీంచుచు ఎవరితోనో శౌర్య 

మదముచే నిరోధము చేసికొనెను. వల దని వారించినతం డ్రి 

మాట లత్ఫ్యు పెట్టక యుండగా తండ్రి మ_ర్ష్యలోకములో పుట్టు 

మని వానిని శపించెను. అంత పాగ రణంగి విద్యలు పోయి శౌవ 

వాతుండై ఏడ్చ్బుచు మ, తం డ్రి ని శావాంతను యౌాచిం 

చెను. అంతట తండ్రి, పద వెగుండు థ్యానించి * భూ 

మిలో ్రాహణవుక్త్రు (డ నై మరల ఇట్టి నుదకృత్యనులు చేసి 

తం డ్రి శ యమున నీంపామవై నూతిలో వడుదునవు. మవోసత్తు గం 

డొకండు నిన్ను ఉద్ధరించును. ఆతనికి ఆపదయందు పృ త్యువకా 

రము చేనీ ఈ శావమునుంకి సోాశ్ముపొందుదువు.అని వానికి 

శాపాంతము ననుగృహిం చెను. అంతట వజ్ర, వెగుండు మాళవ 

దేశములో పహాఠఘోషుం డను మ సుతుండుగా దేవ 

ఫఘాోషు6. డనువేర జనించెను. అచటను వాండు శర్యగర్వితు డై బై 

పలువురతో వైరము చేనికొనెను. వలువురతో వైరము వలదు, 

అని వారించిన విననందున తండ్రి “ఓరి దుర్చుద్ధి, నీను శొర్యాఖి 

మానిని కావున ఇప్పుడే సింహమును గమ” అని శపించెను. 

ఆశావముచేత చేవఘోషుండు విద్యాధరావతారుం డయ్యును 

మరల అడవిలో సింహ మై ఉండెను. నేనే ఆసీంవామను. నేను 

రా తి తిరుగుచు _దెవవళమున ఈ కూవములో పడితిని. ఓ 
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నువిసత్త్యై, నీవ న న్ను ద్ధరించితివి. నేను పోయెదను. నీకెప్పు 

డయిన నావద గలిగిన నన్ను తలంచుకొనుము. వచ్చి నీకు 

ఉపకారము చేసీ నేను శావమోవ.ము వొంబెదను.--- 

ఇట్లు పలికి సింహము పోంగా బోధిసత్తు (౬ డడుగంగా 

సువర్ణ చూడను తనవృ త్రాంతము పప్పసాగెను..--హివమూాచల 

ములో విద్యా రాధీశుండు వజృదంస్థ్ర్రండు కలడు. అతనికి 

చేవియందు వరుసగా ఐదుగురు కన్యలు పుట్టిరి. అంత నతండు 

శిననింగూర్చి తపస్సు హాని రజతదంష్ట డను కొమరుని చౌ 

ణాధిక ప్రీ వీ యుని పొందెను. వాడు చోల్యముననే న్నేహముచే 

కం డ్రి ద శ్రనిద్యుః డై ౩ బంధునే త్రొత్సవముగా వర్ధిల్లు 

క ఒకనాడు గజతదంస్థ్ర (డు తన జ్యేస్టనోదరి గారి 

యెదుట వింజరక మను వాద్యముసు వాయించు చుండంగా 

మాచి “నా చెతికిమ్ణు, ఏంజరకమును నేను జాయించెదను.” అని 

బాల్యచాపలముచేత నిర్భంధముగా అడిగెను. ఆమె ఈయ లేదు. 

అంత నతడు చావలముమె స్వయముగా ఆమె చేతినుండి ఒడిసీ 

చైకొొని వశీవలె మింటి శెగనెను. అంత నామె 'నాచేతిపింజర 

కమును హఠమున హారించి ఎగికితివి గాన నీవు స్ఫర్హ చూడవతీ, 

వాదువు” అని శపించెసు రజతదంష్ట్ర ఊం ఆమెపాదనుుల బడి 

వేదుకోయా కరుణించి “మూఢ, నీవు పతీ.వై చీశటినూతిలో 

పడుదువు, అప్పుడు కరుణాపరుం డొకండు నిన్ను ఉద్ధరించును. 

అతనికి ఉపకారముచేసి శాపాంతము పొందుదువు * అని యామె 
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శాపాంత మేర్పణించెను. అంతట తముడు స్వర్ణ మాడపతీ గా 

బుట్టను. నేనే ఆపథీని, రాత్రి గోతిలోం బడితిని. నీవు నన్ను 

ఉద్ధరించితివి. ఇప్పుడు నెను పోయెదను ఆపత్కాలమందు నన్ను 
తలంవుము, నేను నచ్చి నీకు ఉపకారము చేసి కావమోతము 

పాంచెదను... 

ఇట్లు చెప్పి పక్షీ పోయెను. బోధిసత్తు డడుగంగా 

పాము తన వృత్తాంతమును చెప్పసాగను.._-వూర్వము నేను 
కన వపా ల్స్ మములో నొకమునికుమూరుండనుగా నుంటిని. నాకు 

అచట నొకమునికుమూరుండు చెలికాం డుండెను. ఒకనాడు 

నావయస్యుండు స్నానార్థము సరస్సులో దిగెను. నేను గట్టున 
ఉంటిని. ఆసమయమున అచటికి మూండువడగల పా మొకటి 

వచ్చెను. నేను నాచెలికానిని నవ్వుటాలకు భయవెట్టుటశై ఆ 
పామునకు మంత్రబలము చే కట్టు వేసితిని. తణములో నతండు 

స్నాన మై గళ్టెక్కి_ మహోసర్పమును ఆకస్మికముగా గని భయ 

పడి మూర్భితుం డాయెను. చాల సేపటికి నా ప్రయత్ననులవలన 

తేజ నేను చేసిన కుచోద్యమును థాన్టనదృష్టి చే నెతింగి కోప 

ముచే నన్ను “ఇళ్లే నీవు మూండుపడగల పామనవు గన్ను” అని 

శపించెను. అంత నే ననునయింవలగా బుషి. పుత్రుండు “సర్పము 

వె నూతిలో పడిన నిన్ను ఒకడు దయచే ఉద్ధరించును. అతనికి 

ఉపకారము చేసీ ఈశాపమును ఉ త్తరింతువు. అని శాపాంతము 

చెప్పి పోయెను. నేను సర్బ్పమ నైతిని, నూతిలో? బడితిన్కి నీవు 
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రశ్రీంచితివి. ఇళ పోయెదను. నీవు నన్ను6 దలంచుకొన్న వచ్చి 

నీకు ఉపకారము చేసీ శొపషమునుండి మోశషము పొందెదను. 

ఇట్లు వలికి పాము పోగానే 

చెప్పసాగాను. నేను ఒకతు త్ర యవురు నిభార్యను. ఆతండు 

గూరుడు, అందగాడు, దాత, క 'రాజునొద్ద 

ఫొలువు గలవాండు. భర్త అట్టివాం డయినను పాపాత్తురాలను 

నేను పరవురుష సంగమము కావించు చుంటిని. దాని నెజీంి 

భర్త నన్ను దండింపందలం చెను. సఖీముఖమున ఆయుద్యుమను 

నెటింగి నేను రాత్ర పలాయితే నై ఈవనము సొచ్చి నూతిలోం 

బడితిన్హి నీవు ఉద్ధరించితివి. నీ యను గృహము చేత ఎచటి శే నను 

బోయి ఖీవించెదను. నీకు నేను సృత్యువకారము చేయుదినము 

కలుగును గాక, 

ఇట్లు పలికి ఆ కులట బోధిసత్తు (నియొద్ద నెలవు పుచ్చు 

కాని గోత్ర వర్ణ సుండను వేరిరాజునగరమునకుం బోయి, అతనివరి 

జతను... ఇలిమి చేసికొని పట్టపు దేవియొద్ద దాసిగా చేరి 

జీవించుచుండెను. ఆ త్ర సంభాషించినదోపము చే బోధి 

సత్తు (నికి నీచులు వోయి అడవిలో కందమూలపలాదులు 

కూడ దొరక వాయెను. అతడు ఆశటికిని దప్పికిని తాళ లేక 

ముందుగా సీంహమును తలంచుకొనెను. వెంటనే సింహము 

వచ్చి అతనికి మృగ మాంసము తెచ్చి పెట్టి పోషించెను. కొంత 

కాలము అతనిని మాంసావారముల చేత స్వస్థవజీచి, నీంహాము 
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తన శావముతీజీన దని చెప్పి సీంహరూవము మాని విద్యాధర 
రూపము దాలిచి బోధిసత్తు (నియొద్ద నెలన్రు పుచ్చుకొని తన 
య థాన్థానమునకుం బోయెను. 

అంత బోధిసత్తు ఏడు జీవనశ్లేశము పొంది స్లర్ల చూడ 
వతీని తలంచుకొనేెను. వక్షియు వచ్చి వృత్తాంత మడిగి తెలిసి 

కొని కణవములో ఎటకో పోయి రత్నా భరణపూన్ల మయిన 

బరణ యొకటి తెచ్చి అతని కిచ్చి “ఈధనముతో నీవ్ర వాతా 

తముగా జీవింప వచ్చును, నాకును శానము తీణీనది. నీకు తేమ 
మగును గాక. నేను పోయి వచ్చెదను.” అని వెప్పి విద్యాధర 
కుమారు: డై స్వలోకమునకు ఆకాశవమూర్షమునం బోయి తన 

తండ్రియొద్దకు నేగి అతనివలన రాజ్యాధికారము పొందెను, 

బోధిసత్తు (డును ఆనత్నములను అమ్ముట.కై తిరుగుచు క్రమ 
ముగా కూపోద్ధృత యైన యా కులట యిన్న నగరమునకుం 
బోయెను ! అందు విజన మైన యొక ముసలి శ్రాహణియింట 

ఆభరణకరండమును ఉంచి బజారునకు పోయగా అచట కూపో 

దు కులకు యుండెను. ఇరువుుును ఒండొరులం గనిరి. 

సంభాషణలో కులట తాను రాజమహిషియొద్ద నున్నట్లు 

తెలివెను. అది యాతని వృక్తాంతే వుడుగ్న7౧* నిమ్మవటుండు 

అతడును స్వర్ణ మాడపక్షీవలన తనకు రత్నా భరణకరండకము 

లభఖించినవిధముం బెలివి డానిని ముసలీదానియింటికి వెంట 

చెట్టు కొని పోయి రత్నా భరణమును చూచెను. ఆశథ పోయి 
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యావృత్తాంతము తన దొరసానికి డాభిక ఇ ను. స్వర్ణ చూడ 

పహీ రాణి యింటీనుండి రాణ్ Moe యు_క్టీగొ 

ఆభరణకరండమును మున్ను కొనిపేయినది. ఇప్పుడు రాణి 

ఆయాభరణము మరల తననగవమునకు వచ్చియున్న వృత్తాంత 

మును ఆస్తీ నలన నిన్న రా, రాజుతో చెప్పను. రాజు అఆళశళయీ 

mie బోధిసత్తు స నాతని సాభోరణుని బంటులం బంపి 

మునలి యూ మెయింటినుండి కించి తేస్పించెను. రాజు అతని 

మాట నిజవు యని తబంచితు అభరణమును వారించియు 

కట్లు విప్పీంపక మే (ముంచె ప, 

అట్లు బంధనస్థుం డై యాతడు మునికమూ రావతార 

మైన యావామును కలంచుకొ ము పోను వచ్చి వృత్తాంత 

మడిగి తెలినికొని బోధిసత్తు (నితో “ఓయి సాథూ, 'నేను పోయి 

నీగవబుకు ఈ రాజును చుట్టుకొనియెవను, సివ్రు వచ్చి విడున్ర మను 

వజకు విడువను. “సక్సమునుండి రాజును నేను విడిపించెదనుల 
అని నీ విటం బలుకుము. సీవ్రు రాయగానే నీమాటమో౧ద నేను 

రాజును విడిచెదను నేను విడిచినంతట ఈ రాజు నీకు తన 
రాజ్యము సగ మిచ్చి వేయును,” అని చెవ్పి వెంటనే పోయి 

పామై రాజును చుట్టు; గని యాతేనినె_ల్రీవి మూండువడగలం 

బెట్టుకొని యుండినది. “అయ్యా! అయో ! రాజును పాము 

కజిచినది!' అని జనులు ఘాోషవెట్టసాగిరి. “నేను పామునుండి 
రాజును రశక్షించెదను.” అని బోధిసత్తు (డు వచించెను. 
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ఆమాట పరిజనులు పోయి ఎటీంగింపగా రాజు అతని రావించి 

“ఓయి సాధూ, నన్ను నీవు ఈపామునుండి రశీంతువేని నీకు 
నా రాజ్యములో సగ మిచ్చెదను. అందులకు ఈనామంతు)లు 

పూట కాంవులు. * అని పలికెను. మంతు?లును అంగీకారము 

పలికిరి. అంతట బోధిసత్తుండు “రాజును తత్ఞ ణము విడువను మని 
పామున కాజ్జావించెను. పాము విడిచెను. శా జాతనికి సగము 

రాజ్య మి చ్చెను. అతండును శణములో స్వస్థుం "'దాయును.నాము 

శాపము తీటి మునికుమారరూపము పొండి సభలోన తన 

వృత్తాంతము చెప్పి తనయా శ్రమమునకుం బోయెను. 

-ఈతీరున, శుభాత్కులకు శుభము తప్పక కలుగును, 

గౌ ప్ప వారి శేనియు తప్పునేత కీడు గలిగించును, శ్రీల 

హృదయను మా (త్ ము విశ్వాసమునకు చో టొల్లదు, వారికి 

ప్రాణ మిచ్చి యువకరించినను వారి హృదయమునకు నెనరు 

తగులదు. 

పట్లు గోముఖుండు కథ చెప్పి వత్సరాజ సుతునితో 

“దేవా ముద్ధులకథలను మరల కొన్నిటిని చెప్పెదను వినుము.” 

అనీ యి ట్లారంభిం చెను, 

భఇిమయమూ ర్థుందు. 

ఒకానొక బౌద్ద దేవాలయమునందు మూఢుండు యతి 

మొకం డుంజెను. వానిని ఒకనాండ వీధిం దిరుగుచుండ కుక్క 

మోంకాలం గజువెను. ' అంత నాతండు మరలి మఠమున శేలెంచి 
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తనలో “ఎవ్షశేని నాకాలి గాయమును జూచి యిది యేమి 

యని యడిగిన, ఒక్కొశనికిని జెపుట చాల కష్టము, కనుక 

ఒక్క మాటబుగానే అందణను రప్పించి యవ బ్రత్తాంతముం చెలి 

పదను. * అని తలపోసి మఠళమువై నెక్కి. డవ్వ వాయింవం 

దొడంగాను. అంత నచ్చటిభికులు “ఏల యిట్లు ఆకస్మికముగా 

డప్పు వాయించెదవు? అని ఆశ్చర్యపడుచు అడిగిరి. “కుక్కు 

మోాంశాలిని కబుచినది ఈమాట నొక్కొకనికిం జెప్పం జాలక 

మిమ్ము నందజి నిట్లు కూర్చితిని. కావున, అందు నొక్క_మాటు 

గానే శెలినిఫొనుండు, నా మోంకాలిని చూడుడు అని 

అతండు వారికి మోంకాలు భూవెను. “ఈతడు ఎంత స్వల్ప 

విషయమునతై ఎంత యల్లరి చేసీనాండు | అని ఆభియువులు 

ప్రక్కలు పట్టుకొని నవ్విరి. 

ట క్కు మూ ర్జు డు 

శ్రుమణమూర్థునిం. జెప్పితిని ; టక్కమూర్జుని వినుము. 

వాహీక దేశమునందు మవోధనికుండు లోభి మూర్జుండు టక్కు. 

డుండెను. ఆలోభి భార్యయు తానును ఉప్పు లక వేలవిండి 
అవోరించుచ్చు ఎన్నండును వే అన్నవురుచి నెజటుంగక జీవించు 
చుండెను. అతండు ఒక్క_నాడు పాయనమువై విధివళంబున 

నాళగొని భార్ధను వండ నియోగించెను, భార్య పాయసము 

వండుచుంజెను. కృవణుండును అతిథు "లెవ్వరు రాకుండ నకతమ 

పరుంజెను. ఇంతలో నాతని మిత్రు (డు ఇం కోకటక్కుండు 
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ధూ ర్తుండు వచ్చి టక్కుని సతిని తలవాకిటం గాంచి, నీమగం 

జెక్కడ నని యడిగెను. ఆమె పృత్యు త్తరము చెప్పక మగని 

వరున, గదికించోయి మితుని రాక చెలివెను. లోభి “పనీ 
oh =) $ 

నాపాదములం బట్టుకొని ఏడ్సుచుండు, మితు (డు వచ్చి ఆడి 
జ 9) 

గినయెడ ' నాభర్త మృతుం డాయె’ నని చెప్పు. దాని విని 

ఆతండు పోంగా మన మిద్దజిను హాయిగా పాయసము భతీం 

తము.” అని చెప్పెను. భార్య అన్నే చేసెను. వమస్యుండు 

లోవలికి వచ్చి ఇది వమి అని ఆమె నడిగెను. తనభ_ర్హ్ప మృతుం 

డాయెనని ఆమె ఏడ్చెను. అంత నాఖూర్భుండు యోచించెను. 

“ఒక నిమిషమునకు మున్ను ఈమె న్వ్యముగా పాయసము 

వండుచుండినది. ఇంతలో నీమెమగలస సీనోగుండు మృతుం 

డగుట ఎట్టు? అతిథిని నన్ను6ం జూచి వి ఆీద్దణుసు ఈటక్కు_ 

చేసినారుకాని వేటు గాదు. కావున ఈబందు బెలినీఫొనియే 

గాని నేను పోను.” అట్లు నిశ్చయించుకొని యాధూూ రు 

a Ca] ల బా! టి! జ్జ |? 

డచటం గూర్చుండి వా! మిత్రమా! వో! మిత్రమా యని 

యీడునసాగను. ఈయేడుపు విని బంధువు లందబు వచ్చి చచ్చి 

నట్లు వడి యున్న యాలోభిని కని Eh శానమునకుం గొనిపోవ 
(౧౧ 

a సమకట్టిరి. అప్పు డాతినిభార్యు రహస్యముగా నాతని చెవిలో 

“పియా, అయ్యో ! వీరు ఇప్పుడు నిన్ను శృళానమునకుం గొని 

పోయి దహింతుే! ఇపు కైనను లెమ్ము” అని చెప్పెను. “నేను 

చలేవను. ఈధూ రుడు నాచెలికాండు నాపాయసమును భశీంస 
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నేం ఉన్నా (డు, నేను చాన నైనను చత్తునుగాని సీం డుండంగా 

శేవను. మాబోంటివారికి _ప్రాణముల కన్నను ఒక వీడి కెండు 

అన్నము ఎక్కువ.) అని రహస్యముగా నె ఆజడుండు భార్యతో 

చెప్పెను. అంత ఆమిత్రు (డు బంధువులంగూడి ఆకృవణుని 

వితృవనంబునకు. గొనిపోయి యగ్ని సంస్కారముం గావిం చెను. 

దేహము కాలుచున్నను టక్కుండు ప్రాణ మున్నంతవణకు 

పలుకక కదలక యుండెను. ఇట్లు ఆ మూధఢ్డుండు చ్రాణదులం 

గేలుపోయెనే గాని పాయసమును వదలం డాయెను. కష్టార్టిత 

మైన యాతనిధనముసు ఇతరులు అవలీలగా అనుభ వించిరి. 

మా రార మూ థు లు. 

లోఖిని వింటివిగదా, మార రమూఢథ్గుల కథను విను. 

ఒక సుళములో మూఢ్గు(శు ఒక యుపాభధ్యాయిండు ఉండెను. 

మఠములో ఎలుకల రాయిడినలన నతనికి రాత్రులు నిద్ర వట్ట, 

దాయెను. ఆదుఃఖము నాతడు ఒకనిత్రు నితో చెప్పుకొనెను. 

ఆవెలికాండు “ఒక మూార్ణారమును 'దెచ్చుళొనుము అది ఈ 

యెలుకలను భథీంచును. * అని చెప్పెను. మూఢ్డుండు ఉపా 

థాయుండు, “మార్జార మన నెట్టిది? నే నెప్ప్వుడును చూడ లేదు. 

దానిరూప్రం చెలుపుము* అనంగా, వయస్యుండు హ్ త్ర మా, 

తెలిసెన వినుము, మూస్చారమునకు కన్నులు గాజువాజీయుం 

డును, వర్ణము కపిలధూసరము, చర్మ మెల్ల వెండ్రుక లతో నిండి 

యుండును. ఇట్టియా కారముతో వీథిబడి మార్జారము తిరుగు 
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చుండును, వెదకించి 'తెప్పించుకొము. అని చెస్పీ ' పోయెను. 

అంత నాజడుండు ఉపాభారాయు(డు శిష్యులతో “రీ, ఇచ్చట 

మోరును మాగ్చారచిహ్నంబులు వింటిరి కదా, వీథులలో 

వెదకి తేండు.” అని యాజ్ఞావించెను. శిష్యులు వల్లె యని వెడలి 

యిటునటు దిరిగిరి. మార్ణారముమాత్ర, మెటను దొరకలేదు. 

కొంత నేపటికి ఫూరో క్త లక్షణ లక్షితుం డై వీంపున జింక 

తోలు ధరించిన యొకవటున్రు అగవడెను. వానిని మాన్చారం 

బని యుపాథ్యాయిని కడకుం గొనిపోయిరి. ఒజ్జయు మిశ్రా, 

 కలతణలతీతుని వటువును, మార్ల్గారంబ కా దలంచి రాత్రి 

మళమున నిలివెను. ల యావడుగు తనకు వారు 

పెట్టిన యా మాన్చార నామమును యథార్థ మునుగా నెంచి 

సుఖంబుండెను. ట్య నొక నాండు మార్జారముయొక్క- గులు 

తులు చెప్పిన యుపాథ్యాయ మి త్రుడు యాదృచ్చికముగా 

నామళమునకు చని యచ్చటివడుగు జూచి Le శిష్యులారా, 

ఈతని నెవ్వరు ఇచ్చటికిం గోనివచ్చిరి*ి అని యడిగాను. “మీరు 

చెప్పిన గుబుతులంబట్టి యీమార్లారమును మేము తేచ్చినా 

రము.” అని శిషు ష్య్యులు నుడినిరి. త కాత(డు వెజం గంది 

“ఓరి మూఢ్డులా రా, ఛాహణుం డక్కడ, తిర్భగ్గంతు వగు మా 

నార మెక్క_డ! నాలుగు కాళ్ళు కలిగి యుండునది మార్జారము!' 

అని చెప్పెను. అంతట శిష్యులు వటునును విడిచిపెట్టి మరల 
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కొలను (ల్రీవ్వించిన మూఢుండు. 120] 

మార్జారమును వెదకసౌాగిరి. ఆమూథ్గులను బరిహానింపనివారు 

శేరు. మూఢ్గులు ఎవ్వరి పరివోసమునకు పాత్రులు గారు! 

కొలను శ్రమించిన మూఢుండు, 

ఒకవుళమున పలువురు మూఢులతో మూఢశిఖావుణి 

యొకడు ఉండెను. ఒకనాడు అతండు వెలును త్ నవ్వించిన 

: వానికి పరలోకమునందు అనంతఫల మని పురాణము విని వచ్చి, 

తనధన మెల్ల వ్యయించి మఠముచెంత నొక కొలను దృష్టం 

చెను. ఒకనాం డతడు కొొలనిం జూచుకొనం బోయినప్పుడు 

కొల నొక పక్క. పగిలియుండెను, ఎవ రట్లు చేసిరో యని చింతి 

లుచు వాడు మటునా(డు పోయి చూచుకోయగా మజ యొక్క 

గట్టు పగిలి యుండెను, అంత నాతడు “జేపటినుండి వేకున మొ 
దలు సాయంకాలము దనుక ఇచ్చటనే యుంజెద దీని నిట్లు 
పగులంగొట్టువానీం గనుంగొనెద.' అని నిశ్చయించుకొని యా 

మజునాండు వబువాత చెబువుగట్టు చేరెను. ఎ ద్దాకటి కొలని 

దరులను కొమ్ములతో కోరాడుచుండెను. దానిం గని అడి వలా 

సమునుండి వచ్చిన వారవృపభ మని యెంచి దానితో స్వర్ష 
మునకు పోంగోర్తి యాతండు దానితోశను బట్టుకొనెను. నం 
దియు వానిని తనతావునకు శైలానమునకుం గొనిపోయును. 

అచ్చట మూఢశిఖామణి మిక్కిలి శ్రేష్టము లైన భత్యుభోజ్య 
ములం డినుచుం గొంతకాలము సుఖం బుండొను, వృషభము 

ప్రతిదినము భూలోకమునకు పోయి వచ్చు చుండెను. ఒక 
76 
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నాడు ఆమూడఢ్డునికి చైవనశంబున భూలోకమునకుం బోయి 

బంధువులతో నచ్చటి యద్భుతములం జెప్పి మరలి రాం గోరిక 
గచ్చెను. అంత నాతండు భూతలమునకు వచ్చు నా యెద్దు 
తోశను పట్టుకొని పుడమికిం బోయి మళమునకుం జనియెను. 

ప్రన్నా శ్లొచ్చటికిం బోయితి వని మిత్రు లడిగిరి. అతండు తన వై 

లాస గమనమును మోదకభోజనమును జెప్పెను. అంతట వారు 

'మిత్రుండా, మమ్ముం గూడ నచ్చటికిం గొనిపోయి యచ్చటి 

భతుర్ణిముల భుజించునట్లు చేయుము.” అని పెండిరి. ఆతండు సమ 

తించి వుబునా(డు వారి నందజను ఆకొలని దరికి తీసికొని 

పోవునంత నా వృషభము నచ్చటికి వచ్చియుండెను. వూ రాను 

భవమున తీొలిమూాఢు(డు ఎద్వత్ శను పట్టుకొనెను. వాని 

పాదంబుల వముజీయొకండు, వానిని మజీయొకండును, ఇట్లు గొలు 

సుగా నొకరి నొకరు పట్టుకొనిరి. అంత నందిశ్వరుండు. ఆకస 

మున శెగిరెను. ఇట్లు తోకను బట్టిన మూఢపంక్షితో నంది. 

ఆకసమునం జనునప్పుడు వారిలో నొకండు తో లిమూడఢుని 

“మిత్రమా న్రైలాసమునందు ఎంతి లేనీ మోదకములు భక్తీం 

చితివి? నిజము చెప్పుము” అని యడిగెను. అందుల కామూర్థ 

రిరోవుణి రెండుచేతులను వద్దా కారంబుగా చర్చి యింత లేసీ 

యని చూచెను. అట్లు తోకను అతండు వదలినంత నే అంద 

అును నేలకు కుప్పగూలి మడిసిరి. నంది న్రైలాసంబునకుం 
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వ్రశ్నోత్త తరములు మిక్కి-లీ కీడు గల్లించును, 

వెట్టుమోందు గాం బోయిన మూఢుండు. 

మజీయొక మూష్థునికథను విసుము. మూఢుం డొకంయ 

సయనము నడుచుచు చారి తప్పి చేరువ నొకనిం గని చారి 

యడుగ, నాతండు “ఏటిగట్టున ఆ మ్రానిమో(దుగా పొమ్ము." 

అని చెప్పెను. అంత నా ముగ్ధుండు ఆ చె స్టైక్కెను. ఇతని 

బరువునకు కొనగొవు వంగాను. గట్టిగా వట్టుకొని యితండు 

పడక ఎట్లో తవ్ప్చించుకొ నెను. ఆసమయమున నచ్చటికి నూవ 

టీం చెక్కియున్న యొక యేనుగు వచ్చి నీరు ద్రాని మరలుచుం 

డగా, మూఢ్గుంధు వమూవటీనితో దినవదసుం తై “'మవాత్తుం 

డా, నన్ను వనుంగుమిందికి తీసికొని కాపాడును. అని వేంజెను. 

వమావటీండు వానిని అందుకొనుటకు చేతియంకుళమును సాణు 

వైచి వానికాళ్ళను తన చెండు చేతులతోను పట్టుకొనెను. 
1 ఇంతలో ఆ ముత్తగజము ఆఅఆవలికీం బోయెను. వో_స్టీకుంశు 

చెట్టుమోా(దివాని పాదముల విడునకుండెాను. అప్పుడు చెట్టు 

మోందివాడు మావటీనితో “మిత్తమ్యా నీవు పాడంగలచేని 

కొంచెము పొడుము, పాట విని ఎవశేని ఇచటికి వచ్చి మనలను 

దింపుదురు. కానిచో ఈనదిలోం బడుదుము, చాను తప్పదు.” 

అనెను. అంతట అవ మా గ్ర వాని మిగుల సంతసించునట్లు 

నూవటీండు మంజుల స్వరంబుళో పాడెను. ఆపరమానందంబున 
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మై మజుచి చెట్టుమి(ది మందవుతి చేతుల తాళము చణచుచు 

మెచ్చులు అఖిచుచు దుముకం దొడంగి మావటీనితో(గూడ 

వటం బడి పరలోకమునకు వేంచేసెను. కాంబట్టి మందమతుల 

సంగ మెవ్వనికిని మేలు గాదు. 

మృగాంక లేఖా హిరణ్యాతుల కథ, 

అట్లు గోముఖుండు వత్స రాజపుత్ర నికి కథలు సెప్పి 

వెండియు నొక కథం జెప్పసాగాను. ఈలోకమునందు హిమా 

లయ, ప్రాంతమున విద్యాధర్మముల కునికివట్టు భూదేవికి శిరో 

మణి కన్శీరమని దేశం బొండు కలదు. అందు పీరణ్యపుర మను 

రాజఛానిభో కనకాతుం డను రాజు ఏలుచుండెను. ఆతనికి 

మహార్వర స్కసాదంబున రత్న ప్రభా దెవియందు పార ణ్యాముం 

డని యొక పుత్రుం డుద్భవిల్లైను. ఆ కుమారుడు ఒక్క 

నాడు ఆటగా పాపట గ్ ట్టమున నుండ లూందు చుండ ఆ 

దారిని వచ్చిన యొక తావనికి ఉండ తగిలెను. ఆ 'యోగీళ్వరి 

కోపింపక చిబునగనుతో “వత్సా, నీకు యౌావనమునశే వంత 

గర్వమేని మృ గాంక లెఖం చెండ్డియాడన నెంతగర్వను కల్పునో! 

అనెను. ఆమాట విని రాజవుత్తు (డు “అమ్మా, మృ గాంక లేఖ 

యెవరు? నాయపరాధమును త్షీమించి చెప్పుము.” అని యడి 

ను. * ఈహిమాలయ ప్రాంతమున శథిలేజుం డను విదాధర 

రాజు కలండు. అతనికి రూపజితొప్పరస మృగాంకలేఖ యని 

యుత్తమ కన్య కలదు. ఆమె నీకుం దగినథార్య. నీవ ఆమెకు. 
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దగిన వరుండవు” అని యామె వచించెను. “ఎట్లు నాకా 

సుందరి లభించును? అని హరణ్యాయం డడుగ “వత్సా, నేను 

ఆమెకడకుంోయి ఆమెతలంవు నెణింగి వచ్చి నిన్ను 6 గొనిపోయె 

దను. నేను ఈ పట్టణమునందలి యమరేశ్ళరుని దర్శింప నెల్ల 

ప్వుడును వచ్చుచుందును. న న్నచట నీవు చూడనచ్చును.” 

అని తొవస్ వల్క్ మృగాంక లేఖకడకు వుంచుకొండకు ఆశా 

మార్షంబునం బోయి, మృగాంక లేఖం దటణినసి హీర ణా న్ట్యుని గుణ 

ములను వర్ణించెను. మృగాంక లేఖయు అతనిం బొందనిచో 

తన జీవితము నిష్ఫృలముగాం దలంచి వగ లంతయుం గడవని రాత్రి, 

మజీయు స్మ 'రార్టిత యై తాపసీతో నాతని గుణంబులు ముచ్చ 

డించు చుండెను. ఇట హీర ణ్యాముండును మృ గాంక లేఖమింది 

మోహంబున ర్యాత్రియల్ల జాగరమై వేకువసు ఇంచుక నిద్రిం 

వెను. అతనికి కలలో గౌరి యగవడి “వత్సా, నీను విద్యాధ 

రండవు, ఒకానొక మునిశావమునంజేనీ ముర్త్యజన్యముం బొంది 

| తివి తావనీయొక్క కరస్పర్శంబున నీకు మ_ర్యత్వము పోయి 

యను _ర్య్యత్వము కలుగును. నిదవ పఫూర్వజన్న్య మున భార్య 

యగు నామృగాంకలేఖను శీఘ్రాముగానే పెండ్లి యగుదువు. 

కావున ఈవిషయమై చింతిల్లకుము. * అని యానతిచ్చి .మంత 

గ్ధానము నొంబెను. పార ణళ్యాముండు మేల్క_ని (పొతఃకృత్యం 

బుల నెజువేర్చి వూర్వసం శేతిత మైన యమ లేళ్ళ రాలయమునకు' 

బోయి చేన్చనికిం బణమిలీ తాపసీరాకను వేచి యుండెను. 
న్ ౧౧ 
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మృగాంక లేఖకును గారి ' హిరణ్యామయుని పెండ్లి యాడుదువు. 

ఏల దుఃఖంచెదవు? అతడు విద్యాధరుండు. నావవళంబున నర 

జన్య ము పాందినాండు. శావనీేేలు సోశినంత నతనికి నర 

జన్మము తొ"లంగును” అని స్వవ్నమున చెప్పెను. ఆమెయు 

'మేల్కాంచి స్వున్న వృత్తాంతమును తావనీ శెటింగించెను. ఆ 

సిద్ధు రాలు భూలోకమునకు: బోయి యమ'ెళ్యరుసిచెంత హీర 

క్ష స న్ క్ష శ అాస్ట్రాయునిం జూన పుత్ర, విద్యాధరలో మునకు రమ్ము, అని 

యాతని ప్రణతుని తోడ్కొని నింగిం బోయెను. 

అప్పుడు హిరణ్యాముండు శాపము తీజి ఫూర్వజాతిని 

స్మరించి యామెతో, తాపనీ, నేను హీమాద్రియందు వజ, 

కరూటపురమున అమృత తేజసుం డను వేరి విద్యాధర రాజను, 

నేను ఒకమునిని తిరస్కరించి యాయనశావమువలన మర్మం 

డనుగా. బుట్టితిని, అదియు నీశేలుసోకువజుశే. తిట్టుంబడిన 

నా నియోగమనుచే శరిరముం దొణుంగిన నా ఫపూర్వభార్యయ 

ఈమృగాంక లేఖ. ఇప్పుడు నీకో జని దానిం జేహట్టదను. అని. 

వాక్రుచ్చి తావనీతోంగాడ పొమాలయంబునకుం బోయెను. 

నగరోద్యానమం టె మృగాంక లేఖను హిరణ్యాయుండును పార 

ఇ్యాయుని ఆమెయును జూచిరి. బ్రరునురును ఒకరొకరి శ్రతిమార్డ 

మున మాసముం జొచ్చి దృష్టి మార్లమునుండి చెడలిరి. “నీ 

వీతని వివాహ మాడుదు వని నీతండ్రికి. చెలుపు' మని తాపసి 

చెన్చ్ప నాకన్యయు లజ్ఞావనతవదన మై సఖీముఖమున నావృత్తాం 
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తమును తం డ్రికిం 'ఊలిపను. గారిచే స్వవ్న బోధితుః తై యా 

రాజి విదాస్ట్ధలేంద్రుని రావించి పూజించి మృగాంక లేఖ 

నాతని కొసంగెను. అమృత తేజసుండు అవ్వుధూమణిం బరి గ 

పొంచి వజ కూటమునకుం బోయెను. అచ్చట ముర్ష్యత్వము 

నందు తనకు జనకుండైన కనకాతుని సభార్యుం డై పూజించి 

' సర్వసుఖముల నసుభవించు చుండెను. కావున వూర్వశర్శ 

విహిత శుభాశుభంబులను జనులు అనుభనించుచుండుదురు. 

ఇట్లు గోముఖునివెప్పిన కథను విని శ్వక్టియళయందు ఉత్నుకుం 

డైన నరవాహానదత్తుండు నిద్రాసుఖ మసుభ్గవిం చెను. 

౧౦-వ తరంగము. 

4 

విద్యా భీమానియతి కథ, 

మటుసటి రాత్రీ, విన్ దార్థము గోముఖుండు నరవాహాన 

దత్తునితో నిట్లు ఇప్పసా గను. ఛాశేశ్వర మను శై వసిద్ధ మే. మెత్త 
మునందు అనేక శిహ్యాపాసితుండు ఒకమహార్షి తై క అత 

డొకనాండు “మాలో నెవ్వరేని యేబే నవ వూర్షమును చూచి 

యున్నను న... నివేదింపుడు” అని శిషు షుర్టల నడిగాను. 
వారిలో నొకడు “నే నొకయఫూర్వమును వింటిని. దానిం 

స్పెద. నని యారంభింవెను. కత్తి రబేళములో విజయ: మని 

శైవమవా మే. త్రము ఒకటి కలదు. అందు విద్యాభిమాని యతి 
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యొకం డుంజెను. అతం డొకనాండు “సర్వ త్ర జయ మొంచెదను 

గాకి యని శివునికి పృదక్షీణము చేనీ నిద్యావాదము నిమి త్రము 
పాటలివుత్తమునకు తీరలెను. దారిలో అడవులు, వళ్ల, 
కొండలు నతి క మించి కాజుడవిలో వెటునీడ విళమ్మించెను. శ ప లీ 

ఇంతలో వావీశీతల మైన యూ నీడకు దూరమార్ష 
జ (౬ శ్రాంతుండు దండకనుండలువాస్తుండు ఏక థార్మికుండు వచ్చెను, 

యతీంద్రు( డాతనిం జూచి, “ఎందుండి యొచ్చటికిం బోయెద రిని 

యడుగ థార్మికుండు మిత్రు డా, నేను విద్యా మేత్ర యైన 

పాటలీపు త్ర్రృమునుండి _ కళ్ళీర బేళమునకు _విద్యావాదమున 
నచ్చటివారిని జయించుటశై పోవుచున్నాను. అని చెన్నైను. 

అంత నాపరి వ్రాజకుండు ' పాటలివు అ వాని నీతని నొక్కి 

జయింపం జాలనేని అనేకుల నెట్లు జయింవం జాలుదు” నని తలంచి 

0 నవా ఈ గ ద్ద శ థార్మికునిత్ థార్మికుండా నీ ఫ్రత్టోము చాల విరుద్ధము. 

. మోత్షూర్థిని నీ వెక్క_డ? వ్యసనాశ్రయ మోవాద మెక్కడ! 

వాదపణముచే సంసారమును తరింపం గోరెదన్రు అగ్నిచే' 
వేడిని, మంచుచే శీతమును అడంవం గోలెదన్ర, పాపషూణనావచే 

సముద్రమును డాంటంగో రెదవు, మండుచున్న నిప్పును గాలిచే 

నార్చం గోశెదవు. ్రాహాణులకు తమయు త త్తియులకు 
ల 

అవన్నరతయు ముముమయువులకు శమమును రాతునులకు 

కలహామును, శీలములు. కాబట్టి సంసారశ్లేశ భీరు అ సుఖదుఃఖ 

మును విసర్జించిన ముముతున్రులు శమదమవుములు గలిగియుండ 
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వలయును కనుక సంసార వృతుమును వాదాొభిమాన జలము వే 

బెనుసక ఓర్పుగ్డ్డటి చె నబికుము. అని చెప్పెను. అంత 

నాథార్మికుండు సంతసించి యాతనికి నమస్కరించి నీవు నాకు 

ఆచార్యు(డవు అని వచించి య ఖేచ్చముగా6 జనియె. ఛియువు 

సంతుష్లు స్టుం డై తరుమూలమునంద యుండెను. 

అంతం గొంత నేవటికి ఛియునికి భార్యతో స్రీ గీ డించుచున్న 

యుకానొక యముని యాలావము విననాయెను. యముండు 

ఫూదండతో భార్యను గొప్టెను. అంత నామె మృషామరణము 

నఖినయించెను. తత్పరివారజనులు శీఘ్రముగా నాక్రందనము 

గావించిరి. కొంత నేవటి కామె వెండియు ప్రాణవతి ? యై నట్లు 

కన్నులు చెజిచి చూడగా యతుడు నీ వేవి చూచితి వని 

యడిగెను. ఆమె యసత్యము నిట్లు చెప్పెను. “మాలతో నీను 

కొట్టగానే నాకు పాళహస్తుండు మంటలకనులవాడు పొడవు 

వాడు భయంకరుండు దిక్కుల నిరులుకొనం జేయు నీలచదేవుం 

డొకపురుషుం డగవడి నన్ను యనులోకమునకుం గొనిపోయెను. 

అచటి యధికారులు వాని నడ్డగించి నన్ను విడిపీంచిరి.” భార్య 

పలికిన యావలుకులకు నవ్వుచు యముడు * స్త్రీల కృత్యములు 

ఇంద్రజాలనులు, పూల బెబ్బచే మృత్యు వెట్లు కలుగును! యను 

మందిరమునుండి మరలి వచ్చు ఇట్లు! అని తలపోన్సీ కగ్ట్టీక్సి 

మూధఢ్గు రాలా, పాటలీపుత్ర నస్ర్రీల నసృత్రాంతము ననుకరించి 

తివి అని యీాకథ చెప్పెను, 
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పాటలీపుశ్త న్ర్రీల వృత్తాంతము. 

పాటలీపు త్ర మును నింవాతుం డనురాజు వలు చుండైను. 

అతనిభార్య యొక శుక్లవతు త్ర యోదశియందు మం త్రివురోహి 
తాదివథూూ పరివృత యై సరన్వతిదర్శనాస్థము. వెడలెను. నూర్చ 
మునందు రోగులు కొందలు కలనీ యిట్లు 'మొజవెట్టం. “అవ 
లారా రోగవడితులము, దీనులము, మాకు జౌషధ మివ్పించి 
రత్ష్సీంప్రండు. జీవలోకము కడలియలవలె చంచలము, మెజ 

పువలె నళ్వరము, యౌా,తాద్యుత్సవములచే తణనుందరము ; 

అనారమగు నీసంసారమునందు దీనదయి సారము. గుణవంతుం 

డెచ్చట జీనించండు ? ఆధునికి దాన మేల ? తృప్లునికి అన్న 
మేల? శీతవీడితునికి చందన మేల? "కావున వ్యాధితులను మమ్ము 

ఉద్ధరింపుండు.” ఇట్లు ప్రార్థితృలై రాజాంగనలు 'దీనులు ఈరోగులు 
యు_క్రియుకృముగానే నుడివిర్కి ఎంతటి ధనవ్యయము చేత 
నైనను వీరిని నీరోగులం గావింపుదము.” అని యొకరితో నొకరు 
మాటలాడుకొొని సరస్వతిం బూజించి మరలిరి. వారిని ఆరో. 

గులు వెంట నంటిరి. ఆయింతులు పట్టణము చేరి తమభర్తలం 

బ్రేరించి రోగులకు వైద్యము చేయించిరి. 

ఆరోగులతోడి సపహావాసమువే నా శ్ర లమనంబులు 

మన్మ థాంథములై తన్మయము లాయెను. వారిసాంగత్యముచేం 

గలినదంతశు తాదులను రాజవభృతులు చూచి యొకరితో 

నొకరు చెప్పుకొనిరి. రాజు అంతఃప్రురమునకుం బోయి భార్యను 



/ 
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“ఈ నఖతతములు దంతవతతములు నెట్లు గలిగినని ? నిజ 

ముగాయ జెప్పిన సరి, చెప్పనిమెడ కీడు తప్పదు.” ఆని న్నేహ 

భయంబులం గనంబటుచుచు అడగను.  రాజవత్నీయు కర్రను 

ముగా ఓరాజా చెప్పాడని వైనరు ఈ యాక్చర్యముం 

జెస్పెదను. ఈయెదుట నుంటెడు చి త్ర భి త్తీనుండి రా తులయందు 

గచక్రగదాధరుం డొక పురుషుడు నిర్హమించి నాతో శీడించి 

వ  ప్రాతేశకాలమునందు దానిలో సంత ర్ధాసము నొందు: శ i 

చక్ర సూర్యులశేనియు కానరాని ల దేహము నీ వృరుషుః డి 

ట్లానర్పుచున్నాడు, దానం వేసీ ఈ యవస్థ సంభవించినది.” 

అని దుఃఖతయుం బోలె చెప్పెను. దాని విని యామూర్థ రాజు 

నిష్ణమాయగా దలంచి నమ్మి తన యమాంణ్యాాదులకు ఆవృతం 

తనుం ప్పెను, వారును విళ్వసించిరి. కుట్లు దుష్ట స్త్రీలు 

జడమతులను వంచింతురు. నీవు న న్నట్లు వంఛింవం జాలనవు..= 

ఇట్లు పల్కి యాయముండు భార్యను వెజుంగువుచ్చెను. 

ఆ వృత్తాంతమునంతయు తరుమూూలమునుండి యతి విని 

కృతాంజలి యె యమునికి “ఓ భగవానుండా ఈ యా శ్రమను 

మున నేను నీమాటలను వింటిని ఆ దోవమును కుమింపవల 

నటు చ ; యును. అని విన్న వించెను. అంతట ఆవరి, వ్రాజకుని సత్య 'వా 

" క్యమునకు సంతుష్టుం దై యముండు, “నీకు వర మొకటి యిచ్చె 

దను వెండుము” అనెను. పరి వ్రాజకుండు * ఈనీ భార్యపట్ల నీకు 

కలిగినకోపమును మానును, ఇదియే ముఖ్య వరిమని చెప్పెను. 
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యమం డంగీకరించి మటియొక వరము కోరు మనెను. సన్నాానీ 

“వదిమొదలు నన్ను మీరు పుకు నిగా నంగీకరింప నాకోరిక 

అన నాయతదంవతులు న ప్రత్యషమై, ఆలాగే యగులాక యని 

ఇెవ్పీ “పుత్రుడా, మాయను గృహామునం జేసీ ఆవదలం బొం 

దవు. జగడములోను, జూదములోను వాదమునందును జయ 
రీలుండవు అగుదువు.’ అని వర మిచ్చి యంతర్శితు లెరి. 

పరివ్రాజకుడు యమునికి నమస్కరించి యావృతమూలం " 
బున నారా త్రి గడపి మబునాండు వటువాత పాటలీపుత్త 

ముం జేరి అచ్చట రాజాస్థానమునకుం జని ప్రతీవోరనివేది 
తుం జై రాజు సమావంబునకుం బోయి యచ్చటివండితులను 

వాదమున యత పృసాదముచే జయించి నురల శరాజునెదుట 

పండితులను 'చిత్రభి ర్తి నుండి చక్కగ దాధరుం డైన పురుషు(డు 

వెలువడి నన్ను నఖదంతతుతయు క్షం గావించి మరల గోడలో 

లయించుచున్నా డు. వండితులారా, దీనివివరముం జెప్పుండు.” 

అని యాకేసించెను. ఆపండితులు పరమార్థము నెజుంగక 

"మొగ మొగంబులు నూచి యూరకుండిరి. అంత నారాజు “నీ వ 

డిగిన పృశ్నమునకు ఉత్తరము నీవె చెప్పుము” అని యతి నడి 

గను. యతి రాజభార్యయొక్క_ కసటచరి త్రము నంతయుం 
వ్పెను. రాజు స్త్రీసంగమును దూరి తన రాజ్యము నంతయు 

నొసంగాదను గ్రహింపు మని యతి నడిగెను. యతి స్వదేశ వాసా 

భిలాషచే రాజ్యము శైకొన కుండంగా, రాజు రత్న రాశిచే 
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నాతని సమ్హానిం చెను. గృహీతరత్నుం డై యా భిక్షువు కశ్మీర 
విషయంబునకుం జని యతనవరమువలన నుఖంబుంజెను.--- 

ఈనృత్తాంతమును ఆ యతివలన వింటిని. అనిన విని యా బుషి, 

ఫుంగవుండు శిహ్యసహీతేముగా నాళ్చర్యవడెను. 

వీశాదశ మారిణికథ, 

ఇట్లు లోకమున కుస్ప్రైచరిత్ర ములు అనేకములు కల 

వు. వుణీయొకకథ వినుము. అని గోముఖుండు మరల నిట్లు 

స్పెను, మాళవదేశమునం దొక గ్రానుమున కుటుంది యొక 

డుండెను. ఆతనికి ముగ్దురు పుత్రులకు వెనుక నొక్క_కూంతురు 

కలిగను. ఆపిల్ల పుట్టిన వెంటనే తన్ని లో కాంతరముం బొంచదెను. 

వీట కొన్నాళ్లకు కుమారులు ఇద్దలును మృతి నొందిరి. 
తండ్రి ఆకూంతునకు శ్రి మారిక అని అన్వర్థ నామము చెట్టి 

యావనవతి యయినంత  తద్దా/మవాని కొకధనిక పుత్రుని 

కిచ్చి వివాహము చేనెను. ఆమె భ్ర్తతోొంగాడి యావన సు 
_ఖంబు లనుభవింవం గొంత కాలమునకు పతియు మృతిబొందెను. 

ఆచపల త్వరగానే మణియొకని, పతిం గావించుకొనెను. ఆతం 

డును మృతుం డాయెను. యావనోన త్తయై యామె మణి 
యొకనిం బొంద వా౭డును చచ్చెను, ఈ కృమమున నామెకు 

పతులు పదుగురు వివన్ను లగుటం చేసీ త్రీమారికా నామము 

మాజీ దశమారికానాను మేర్పడినది. ఆమె మరల పెండ్లి గో 

రినది గాని లజ్జితుం డన తం డ్రివలని నిరోధమునం చేసీ వెండి 
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మాని తండ్రియింట నుండెను. ఒక రాత్రి సుందరమూ రి 

యొక పాంథుండు బసశై యాయింటికి వచ్చెను, ఆతనిం జూచి 

దళ మారియు ఆతరుణిం జూచి యాతండును అనోర్టన్యాఖిలాషం 

బొందిరి. ఆవనిత మదనవ్రేరణచే నిర్సజ్జ యై తండ్రితో “నా 

యానా!  ఈపాంథుని నొకని వతిగాం జేకొనెదనుు ఈతండును 

వూర్వులగతిం బొంటబెనేని అంత నేను పాతి వ్రత్య వ్రతముం 
బూనెదను.’ అని చెప్పెను. కుమారి వాక్యమునకు నాగ్భ 

హాస్టుండు ప్ర , ఇప్పటికి వవివుంది పతులు గతించిరి, 

ఈతండు నట్లయిన చో లోకులు చాలం బరిహసీంతురు” అనెను. 
ఈమాటలు విని యావథికుండు లజ్జ విది." J మముగా నాకును 

పదిమంది భార్యలు మృతింజెందిర, కాంబట్టి 'మేమిద్దణమును సమా 

నులము,” అని వెన్నంగా నామాటల కాళ్చర్యము నొందనివా 

రు లే లైరి. ఈవనృత్తాంతము విని వచ్చిన (గగ్రామవాసుల సమ్మతిని 
దశమారిక యాతనిం బెం శ్లాడెను. కొన్ని దినంబులకు నాతిం 

డును శీతజ్యరవీడితుం డై తయముం బొందెను. అంత ఏకాదశ 

మారిణి ఆశ్చర్యపడి గంగాతీరముం జేరి తపోనిష్ట నుండెను. 

ఇట్లు కథను విని వత్సరాజ పుత్రుడు సంతి” *వీంచెను. గోము 

ఖుడు మజీయొక కథ నారంభించెను. 

వకవృషభుం డుం 

ఒకానొక గ్రామమున కుటుంబి దరిద్రు, డొకం డుంచెను. 

ఆతనికి నొక యొచ్బె ధనముగా నుండెను, అతడు, ఆవోరము 
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శేక కుటుంబము బాధ పడుచుండినను, ఆయెద్దును అమ్మక విం 

ధ్యవాసిని మల దర్శాసనాసీనుండై నిరావారుఃడై అన్థాస్ప్త్ న 

చేశ శవము చేయు చుండెను. ఒకనాండు డేవీ స్వవ్నములో 

“వత్సా; లెమ్లు, ఎప్పుడును ఒకయెద్దు సీకు ఆ స్టీగా నుండును. 

దాని విక్ర యించి జీవింవుము. అని చెప్పెను. అంత నాతండు 

మేల్కని ప్రా హి కొంచెము పారణ గావించి యింటికిం 

బోయెను, ree ఆయెధ్ధు నమ్మిన జీవింప లే నని అమ్మం 

జాలకుండెను, పిమ్మట ప్రొకనాయ మస నింత్త్ర "మొకండు నా! 

వాసకృశు సీతని *“మూఢుండా, స్వవ్నమునందు దేవి నీకు నృ 

పభము నమ్మి జీవింపు మని చెప్పెను. దానిం చెలినికొనం జాల 
వెతివి. డాని నమ్మిన యెడల 'దేవ్యను గృహమున సతతము ఒక 

వృషభము పుట్టుచుండును.” అని హాచ్చరించెను. ఆమి త్త వొ 

కర్మము ప్ర ప కారము జరిపి వాడును సుఖం బుండెను. కాన సప, 

కారము స రరజనమునకును సత్త్వ్యాసుసారముగా 'కార్భములు 

సిద్ధించును. సత్త ౧హీనుని సీరులు పాందవు. 

. వరవంచన జీవుడు. 

మజీయెక కథం జెన్పెదవినుము. దటీణావథమునందు 

ఒకపట్టణమున ఒక రాజు కలండం, అతనిదేశములో సరవంచన 

జీవకుడు ఓకం డుండెను. వాడు ఒకప్పుడు అత్యాళ చే నిట్లు 

చింతిం చెను. “ఆవారమాత్రమున కువయోగించు నీధూ ర్త 

కృత్యమువలన నేని ప్రయోజనము ? ఏమిచేసిన ఛాబినంత సం 
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పద గల్లునో దానిం జేనెది ఇట్లు చింతించి గంభీరమైన వర్తక 

"వేషముం బూని జేని మొగసాలకుం జని ప్ర తీవోరని వేదికుం డై 

లోపలికి. బ్ర 'వేశించి కానుక యొసంగి, వకాంతమున నొకమనని 

యున్న దని రాజుతో? జెవ్పెను. అతనివేషముచేతను కానుక 

చేతను ఖా్రాంతుం డై రాజు వకాంతభాషణము నంగీక రింపయగా 

నాధూ రుడు రాజుతో దేవా, పృతిదినము కొలువు/నాటం 

బున నందణయెదుట తణకాలము నాతో నీవు మాట లాడ 

గోరెదను. అందుల దినమునకు ఏనూటు సై (డిటంకే ములను 

కానుక యొసంగెదను.” అని విన్న వించెను. రాజు కొంతతడను 

తలపోసి “ సృతిదినమును ఏనూణు వ (డిటంక ములు ఉపాయన 

మిచ్చు వ రే షునితో మాటలాడుటవలన నేమి కొదువ ₹ 

యని స సవ్యతిం చెను. నాటంగోలె నాధూ రుడు 

రాజునకు కానుకల నొసంగుచుంజెను. లోకము అతని ముఖ్య 

నచివునింగాం దలంచెను. ఇట్లు కొంతకాలము గడవు నొకనాండు 

సభలో నొకయధికారిమోమును మాచి ధూర్తుడు సాకూ 

తముగా రాజుతో మాటలాడు చుండెను. కొంతనేవటికి ధూ 

రుడు వెలువడ ఆయధికారి వానిని “నావిషయమై నీవు 

రాజుతో. జేసిన ప్రస్తావన మేమి? అని యడిగెను. “నీవు చేని చే 

నము నపహారింప గోరితి వని ఆతండు కవితుం డై యున్నాండు. 

అందుకై నీమోముం జూచితిని. నేను ఈకోవమును శాంతి 

భొందించెదను. అని చప్పెను. ఆవంచకుని యామాటలు విని 
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యాయధికారి 'వెజవుతో నింటికిం బోయి, వేయివరవోలు అత 

నికి లంచ మిచ్చెను. మజునాండు య థాప్ర'కారము రాజుతో 

క్షణకాలము మాట లాడి పోన్రునపుడు సమావమునక్ వచ్చిన 

యాయధికారితో భూర్తుడు యుక్తముగా “మిత్తమా, 

య్నుక్షి పలికి రాజును పృనన్నునిం జెనితిని ధైర్యముగా 

నుండుము, వయాపద వాటిల్లీనను రశీంచెడను.” అనెను. అది 

మొదలు ఆయధికారి యాధూర్తుని నేవించుచుంజెను. ఇట్లు 

బుదిమంతుం డైన యా మోసగాడు సానుంతీ రాజులవలనను 

సేవకులవలనను సెక్కు_చెజంగుల అయిదుకోట్ల ధనమును 

ఆర్షించెను. సీమ్మట ఏకాంతమునంటు ఆదుర్శంత్రి రాజుతో, 

. “ప్రభూ ప్రతిదినమును నీకు ఏనూటు వైండి టంకములు సమ 

రించియు ఐదుకోట్ల సువర్లములను సంపాదించితిని. ఇవిగో 

కొమ్ము. అని యాధనమును ఎదుట బోనెను. రాజు దానిలో 

సగము ౫ కొని యాతనిముఖ్య మం త్రిం 'జేనిఫొ నెను. వంచకుం 

డును సంపదను బొంది సుఖంబుంటజెను. ఇట్లు బావి తృవ్వువాండు 

థనరాశిం బడసినట్లు, ప్రాజ్ఞుడు ఎక్కు_డుపాపము చేయక యే 
ధనము నార్జించును. 

పామ ప్రభా లశ్షీసేనుల కథ. 

ఇట్లు వక్కాణించి గోముఖుండు నరవాహానదత్తునికి 

మజియొకకథం జెళ్పసాగాను. రత్నాకర మనువేరి పట్టణమును 

ణి ర జ ట్ర సింహము బుద్ధి ప్రభుం డను రాజు 
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వలు చుండెను. ఆతనికి రత్న రేఖ యను చదేవియందు సర్వలో 

వైకసుంధరి పహౌమ్ముపభ యనుకూంతురు జనించెను. ఆ కుమారి 

శాపముచే భూమియందు జనించిన విద్య్యాధరి యగుటంచేసి 

నభోవివోర సంస్కార మదంబున తూంగుటుయ్యొలలో "వెల్లుగ 

నూగుచుండెను క్రింద బడు నని తం డ్రి, నిషేధించిన విన 

నందున తండ్రి కినిని అక్క_న్ని యం జెంవకాయ గొశ్టైను. అంత 

మాత్రపు టవనూనముచేత నారాజపు త్రి వనవాసముం గోరి 

వివార వ్యాజమున బయటి యుదాస్టనవనమునకుం జనియెను. 

అచ్చట పరిజనులు మదిరాపానమత్తులె యుండ నాకుమారి 

దట్టంపుం జెట్లగుబురుణాటున వారిం గ నుబ్ర్రని పోయి ఒంట 

రిగా గొవ్చ కాజడవిం జొచ్చి పర్ణ శాల 'నేర్చలుచుకొని కంద 

మూలావోర మై శిన్రుం గూర్చి తవముం గావించు చుండెను. 

ఆరాజపుంగనుండు కూంతుం గానక వలుతాన్సుల వెదకి విఫల 

వ్ర యత్స్ను. డై దుఃఖించుచుండెను. అనంతరమా రాజు ఒకనాండు 

నిన్ దార్థము వేటకుం దరలి ఎచ్చట "హెమ వ్రభ తపముం 

గావించుచుండెనో ఆదూ రారణ్యమును ప్రవేశించి అట పర్ణ 

లను ఘోరతపము నేయుచున్న తనసుతనుం గాంచెను. తండ్రిం 

జూచి తనయ లేచి నమస్కరింప తండ్రియు తనయం గ 0గిలించి 

కొని యొడిం గూర్చుండ. బెట్టుకొ నెను, చిరకాలమునకు ఒక 

రొకరిం జూచుకొని వారు ఆయడవిలోనికి మృగములు గూడ 

దుఃఖంచునట్టు ఏడ్వసాగిరి. కొంత సేపటికి రాజు కూంతు నూశార్చి 



జ్ 

హేమను ప్రభా లత్మీ చేనుల కథ, 1219 

“పట్టీ, రాజలక్షీని విడిచి అరణార్థి వాసము నేల కె కొంటిని, దీని 

విడిచి మయమకడకు రమ్ము. అని కిలిచెను, రాజకన్య తం డ్రి 

కో “నాయనా, వైవము నన్నిట్లు చేనెను. నే నేమియుం చేరాం 

జాలను, వనవాస సుఖమును వదలి పట్టణవాసము నొల్లను. 

అనెను. తండ్రి, ఎంత చెప్పినను హు SNe స! 

అంత నారాజు న కూంతునకు అడవిలో నివాసభవనము నొకటి 

కట్టించి అతిధివూజ నిమి త్రము వలయువస్తువుల నెల్ల వనువు 

ra “హెముప్రభయు తండ్రి, కపప సువ్రలకో నతిథుల 

తృప్తులంబేయుచు తాను Me. మే యొనర్చు చుండెను. 

ఇట్లు కాలము గడువుచున్న యాహేామదవ్రభ యాశ్రమ 

_ మునకు కునూర బహాచారిణి యొక పరి, వ్రాజిక యె తలెం'చెను. 
ణ్ వ టో జభ పో 
పామ ప్రభ సత్క_రించి వవ్రజ్యాకారణ మడుగంగా, పరివ్రాజిక 

కా é ళో 
తసవృత్రాంతము నిట్లు నుడివెను. “నేను కన్యక గా నాతండ్రి, 

యింట నుండగా ఆయన నన్ను కాల్గొత్తు మనెను. నేను పాద 

ము లొత్తుచు తూంగాడంగా, నిద్రించెదవా యని ఆయన నన్ను 

తన్నెను. ఆ కారణమున నేను కోపించి యాతనియిల్లు విడిచి 

యీాసన్నా్యాసా శ్రమముం బూనితిని” అని చెప్పెను. ఈకశథను 

విని రాజపుత్రి ఆమెను తనతో సమానళీలనుగా నెజీంగి, 

వనవానసఖినిగా గ్ర హిం చెను. 

ఒక నాడు ప్రవ్రాజికతో రాజకన్య “సఖ . కడచిన 

రాత్రి కలలో విశాలమైన నదిని దాంటి తేల్లకొండ నెక్కి భగవం 
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తుని అంబి కావతిం జూచితిని ఆపరముశిన్రు నెదుట వీణ వాయించు 

చుండి దివ్యసుందరుని ఒక పురుషుని కని నీతోంనాడ నాకాళ 
మున కెగినీతిని, ఇట్లు కల గని మేల్కా_ంచితిని, రాత్రియుం 

గడ చెను.” అని చెప్పెను. ఈప్రకారము ఆకలను విని పరి వ్రాజిక 
రాజపు త్రితో “కల్యాణీ, నీను శావముచే నీలోకమునం దుద 
యించిన దేవతను, ఈన్వవ్నము నీశాపావసానమును ెలియం జే 
యుచున్న ది.” అనెను. రాజపు త్రాయు. సఖీవచనము నభినం 
దించెను, అంత జగ ద్దీపమగు సూర్యుండు పొడువుగుబ్బలి శిఖ 
రంబు నలంకరింప్క నొక రాజకుమారుడు గుజ్జము.వై నట 

శేతెంచి తావనీవేవను పేమ పృభను జూచి గుజ్జమును దిగి 
యామెకు వందనము చేనెను. పావు ప్రభయు నాతనికి నతిథి 
సత్కారము గావించి యాసన మిచ్చెను. ఆతండు కార్చున్నం 

తట అతనిని, 'మవోత్తా, నీ వవ్వండణ వని యడిగను, 

ఆ రాజపు త్తుండును “మహానుభావులారా శుభనా 
ముండు ప తాపనేనుః డని రాజు కలడు. అతడు ఫృుతారి యె ' (టల ఆధ డూ 
శివపూజ చేయుచుండెను. అంతం గొంత కాలమునకు బ్రస 

న్నుండై శివుడు “రాజో త్తమా, శావ్యగస్తుండు ఒక విద్యా 

ధరుండు నీకు పుత్రుడుగా నుద్భవిప్లి, శాపావఐసానంబున మరలి 

విద్యాధరలోకంబునకుం బోవును. రెండవ కొ"డుకు వుట్టి నీవం 

నమును వర్ధిల్లు జేయును” అని వర మొసంగాను అంత నారాజు 

సంతుష్ట్రాంతరంగం: డై య ఖావిఫి పారణము సలిపెను. కొంత 
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శాలమునకు వరుసగా అతనికి ల్వసేనుడు, కూర నేనుండు, 

అని యిద్దలు కొడుకులు పుట్టిరి. నన్ను వేంటమెయి నిచ్చటికి 

వచ్చిన ల + శ్ర ననునింగా నెబుంగుము.” అని చెప్పును. "శ్రీజను 

పభయు తనవృ త్తాంతము నాతనికిం జెప్పి జాతి స రణము కలె 
Ww =O —3 Qa 

యాతనితో మరల నిట్లు వల్కెను. “'మవొత్తా  నీదర్శనము 

వలన నాకు జాతస్త రణ ముయినగి. సను విద్యాధరిని వావ 

చ్యుతనై. నీలోకమునం బుట్టితని. ఈమెయు నాసఖియు. నీన్ర 

నీమంత్రియు క్రమముగా నాకును నాసఖకిని పతులరు, శౌవ 

చ్యుతులరు, విద్యాథరులరు. సఖిసహితకు నాకు కావము ఇప్పుడు 

“ణించినది. మన కందజుకు విద్యాధ లోకమునందు మరల 

" సమాగమము. ఇట్లు చెప్పీ హేమ వ్రభ చెలికోడ దివ్యగావ 

ఛారిణి మై యా కాళ మాంర్లంబున తనలోకమునకుం బోయెను. 

అంతట లత నేనుండు నివజుపడి చూచుచుండ నాతని 

మంత్రియు నచ్చోటికి వచ్చెను. లట్మీ నేనుండు మంత్రితో నాస్త్రీ 
లవృత్తాంతమును వచించుచుండ, బుద్ధి ప్రభుఃడును కుమారిని వెద 

_ కుచు నాస్థలమున శేకెంచెను. అతడు కూంతుం గానక రాజ 

పుత్రుం జూచి కొమారిత వృత్తాంతము నడుగ, రాజపుతు డా 

వృత్తాంతమును తాం జూచినంతయు. చెప్పెను. బుద్ధి వ్ర భుంధు 

దుఃఖంచుచుండ, ల శ్ర సనుయ శాపావసాన మగుటం జేని జాతి 

స్మరణము కలవాండై మంత్రితో. విద్యాధర లోకమునకుం బో 
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యెను. విద్యాధర లోకమున హేమ వ వ్రభను భార్య గాం శా కొని 
మరల భూలోకమునకు స న వచ్చి బుద్ధి వ్రభుని దర్శించి 
యాతనివలన వీడుకోలు పడసీ తన ప్రూర్వపట్టణమునకుం బోయి 

తండ్రికి వ,తావసెననికి తనవృత్తాంతమును నివేదించెను. తెండ్రి 

యిచ్చిన శక్ర పాప్ప మైన రాజ్యమును తమ్మునికి నూరనే వ్... 

కిచ్చి ల 1 శ్రైగనుండు వై ద్యాధర త బోయెను. 

ఖా జా 9 అచ్చట బామ ప్రభా సహితుం జ విద్యాధ లె ళ్యేర్యమును 

వుం తి యుం దానును చిర కాల మనుభవించుచుండెను,. ఇట్లు 

వ షీ గోముఖమునినలని విచి త్ర కథలను వినుచు శ_క్టియశ్ వివా 

హోత్క_ంఠితు. డయ్యును నరవాహన దత్తుడు ఆరా త్రిని 
తణముగాం గడ వెను 

ఇట్లు ఆ రాజపుత్రుడు దినములు గడవుచు తండ్రికడ 

నుండ నొకతజిని ఆకాళమార్షమున విదాక్థిధర బలము వచ్చెను. 

నేనామధ్యుమున నరవాహానదత్తుని కియ్య దన కొమరితను 

తోడుకొని విద్యాధర ప్రభువు సృటికయళుండు వచ్చుచుండెను. 

ఆతనికి నరవాహన దత్తుడు శ్వళుర ప్రీతిచే నతిథి సత్కారము 

గావించెను. విద్యాధ రాధిశుండు తన వచ్చిన నిమి తము నెట్ం 

Sa ల rr? అన అ జ గించి సద్దీప్రభ వమువలన నిమేషనూత్రంబున సర సన్నా 

హముం గావించి నరవాహన దత్తుని నవరత్నా భరణంబుల 

భూపషించి, ఆతనికి పూర్వ పుదిష్భృను తనకొమరితను శ_క్టియశను 
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యశానిధి ఇచ్చి వివాహము గావించెను, నరవాహాన దత్తుం 
జ వై ద లో డును విద్యాధర రాజపుత్తిని శ_క్టియశను చేపట్టి సూర్య 

కాంతిని బొందిన పద్మ మువలె మిక్కిలి వెలుంగు చుండెను, 

మామగారు సృృటికయళసుండు నిజపట్టణమునకుం బోంగ్యాళ క్రి 

యశోవదనాంబుజమునకు మత్త నుధుకర మై నకవాహాన 

దత్తుడు సుఖం బుండెను. 



స్వే 

వేలాల౦ బక ము. 

3] ఈ — 

వేల కథ. 

క్ 

కం. వారణవక్టుని విఘ్న ని 

వారణసామ్మాజ్థమహితు వరసిద్ధిమహ+ 

కారణభూతు నఘార్థవ 

తారణపారీణు మై, క్కె_దకా భ_క్టి మెయిక్, 

ఇట్లు నరవాహానదత్తుండు శ_క్షియశతోను మదనమంచు 
కాది భార్యలతోను న్నేహితులతోను విహరించుచు కౌళాం 

వీనగరమునందు తం డ్రిచెంత నుండెను. ఒకనాడు ఉదార్థినవన 

గతుండైన నరవాహనదత్తునికడకు వై దేశికులు ఇద్దలు అన్న 

దమ్ములు వచ్చి అతిథినత్కారము పొంది తమ వృత్తాంతము 

నిట్లు నివేదించిరి. “రా జేంద్రా వె శాఖపురమును పాలించెడు 

రాజపుత్రు లము, సవతికొడుకులము, నావేరు రుచిర దేవుడు, 

-ఈతండు పోతకుండు. జవళీల. వీడియేనుం గొకటి నాకుం గలదు, 

ఈతనికి వేగవంతములు రెండు గుజ్జములు కలను. తన్నిమి 

త్రము మాకిరున్సరకు వాదను సంవ్వాప్త మయినది నా వీడి 

యేనుగువేగమే ఎక్కువ యని నావాదము తన గుట్ణముల 
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వేగ మెక్కుున యని యితని వాదము, 'చానిశేదమును కని 

పట్టుటకు నీవు దక్క మజియొక్క_రుండు శ కుడు కాండు. కనుక 

a మాయింటి శేతెంచి యాపరీకశుం గావింపుము నీవు 

యాచకులకు కల్పపాదపమనవు, మేను దూర దేశమునుండి 

వచ్చిన యాచకులము. * ఇట్లు రుచిర బేశ్చండు ప్రాక్టింపంగా 

నత్సరాజకుమూరుండు అంగీకరించి రుచిర బేవ్రండు రప్పించిన 

రథము నెక్కి. వారితో వై శాఖపురమునకుం బోయెను. పౌర 

కాంతామణులు ఈతనిం జూచి రతీదేవిని బొందని మన్మథుం 

డనియు, కలంకరహితుం డై పగటియందు సంచరించుచున్న 

చంద్రు, (డనియు, పురువరూవముసు ధరించిన కొను మనియు, 

wee వరాల చ్యేదము నేయుబాణ మనియు, వర్ణిం 

పంసాగిరి. అట నరవాహనదత్తుండు ళృంగారరిస స్థానభూతమగు 

మదనవమందిరముం జూచి, రతీచేనిత్ *డి యామన్మథునకు నమ 

స్మరించి, విశృమించి, మూర్రాయాసము వద లెను. ఆటు సీమట 

నా సమీపమున రుచిర బేవుని భవనంబునకుం బోయి యాతని 

సత్కారము లందెను. ఉత్తమగజాళ్వములచే నొవ్పెశు నాతని 

గృహముం జూచి వత్సరాజసుతుండు సంతసించెను. అచట 

పలువగల యువచారము లొంది యారాజసుతుండు లోకసుందరి 

నాతని చెలియలింజూ చెను. ఆరనుణి రమణీయరూవము మానస 

హరింప సరవాహనదత్తుండు పృవాసకష్ట్రమునుగాని స్వజన 

విరహమునుగాని తలంవ కుండెను. ఆకన్యయు ఫూచిననల్లగలు 
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సదండవంటిదియు. వ్రేమనిత్సీష్తయు నైన దృష్టి మాలచేత 
స్వయంవరము గావించెను. అంత నారాజస త్తముండు ఇతర 

స్రీలుగాని నిదుర7'ని తన్ను హరింవలేనియట్లుగా రా త్రీయెల్ల 
జయేన్ద నేన యను నాకాంతనే తలంచుచుండెను. నుజునాండు 

పోతకానీత మైనను వాయుపగ మైన యా యళ్వరత్న ద్వయ 
మును వాహనిద్యానిశారదుం డా రాజు రుచిర దేవుని విడియేనిక 

నెక్కి. జయించెను. ఇట్లు రుచిర బేశ్చ్రండు అశషరత్న యుగళ మును 

జయించిన పీమ్మట రాజసుతుండు అభ్యంతర మందిర ంబునకుం 

బోవునంత తండి దగ్ధజనుండి దూత యొకండు వచ్చి పాదంబుల 

శకెజుగి యిట్లు విన్నవించెకు. “స్వామి, నీ విచటికి వచ్చుటను 
మాతం డ్రి గారు పరివారమువలన విని నాముఖనున నీ కిట్లు 

తెలియ జేయుచున్నా రు చెప్పక యింతదూరము ఉద్యాన 

వసమునుండి పోయితినవి మా కందణకు దిగులుగా నున్నది. 

కావున త్వరగా 'రావలయును.* అని.” ఇట్లు తందడ్రిసం దేహము 

విని ప్రియ్మాప్పా క్తిని చింతించుచు సరవాహనదత్తుండు దోలా 

రూఢనూనసుం డాయెను. 

ఆసమయమున నచ్చటి కొక వణిక్కు_మారు(డు సంతు 

ప్రాంతరంగుం డై దూరమునుండి నమస్కరించుచు నాయువ 

రాజుం గూర్చి యిట్లు పలికెను “ఓ వీరా, జయింపుము; 

పుప్పబాణము లేని మన్మథుండా, జయింపుము; భ విష్యద్విద్యా 

ధరచ క్ర[వ రీ జయింవుము. బాలుడు వయ్య మనములను 
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హారించితివి, వృద్ధిం దొందుచు శత్రువులకు భీతిని కలిగించి 

తివి. కాబట్టి గీ మవోప్రభూ, సందియం బేమియు లేక 

శీఘ్రముగా బలివిజయము చేసి ఆకసము నాకించు నచ్యు 

తగుణుని నిన్ను ఖేచరులు భూడంగలరు. * ఇట్లు పొగడి యా 

వణిజుండు యువరాజు ే సత్కృతుః డై స్వవృత్తాంతము నిట్లు 

నివేదించెను. భూదేవికి శిరోరత్న మన లంప యను పట్టణము 

ఒకటి యొస్పుచున్న ది. అందు కుసుమసారుం డని వర్తకుండు 

ఒక్కడు ఉండెను, ధర నిరతుం డగు నాతనికి శంకరాను 

గ హంబున చం ద్రనారుం డను జనించితిని. నేను ఒకనాడు 

మిత్రు లత్ నుత్సనదర్శనార్థము ఒక పత్తనమునకుం బోయి 

యచ్చట యాచకులకు దానం బొసంగెడు దాతలను జూచితిని, 

అంతట నాతేం డ్రి సంపాదించిన యపరిమిత ధనముచే నాకు 

తనివి తీఖక లంకను ధనము గడింవవలయునని తలంపుపాడ మెను. 

పలుదీవుల సంచరింవ వేండి నేను నవరత్న పూరిత మగు నావ 

నెక్సితిని. అనుకూలదై వమువలె అనుకూలవాయును వ్రేరిం 

పంగా నానావ యొక ద్వీవనుం జేరెను. ఆ ద్విపషమునందు 

రహస్యముగా నమూల్యములగు రత్నములతో వ్యాపారము 

సేయుచుంటిని. అచ్చటి రాజు అర్ధలొ భంబున నాధనముం శా 

కొని నన్ను చెణసాలయం దుంచెను. నరకమువంటి యా కారా 

గృహమునందు నాకలి నీరువట్టుల చేత బాధితులై దుహ్కృతు 

లైన ప్రేతములవంటి జనుల సంగడిని కొలందిశాలం బుండితిని, 
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అంతట నాపట్టణవా _స్తవ్యుడు వమూవంళము నెజింగినవాండు 
మహీధరుం డను నొక జేవారి నావిషయమె రాజుతో “క్ట 
రావేం దా, లంపానగరనానీ యీ వశిక్కు_మారుడు దోష 

రహితుడు. ఈతని చెజసాలయం దుంచుట అయశస్క_రము.” 

అని బోధించెను. ఇట్లు ఆతనిచే బోధితుండై యారా జేంద్రుండు 

నన్ను విడిపించి దగ్గ అః గవార్చుండం బెట్టుకొని గెరవించెను, 

ఇట్లు రాజు నా శం యంబునను నామిత్రు ని సావోయ్యంబునను 
ఆవత్తనమున పెక్కెండ్లు వ్యాపారము చేయుచు సుఖ ముంటిని. 

అంత నొకనాండు ఉదార్టినవనయా త్రయందు నీఖ్లురుం 

డను నొకసార్థ వాహానని కూూంతును బొడగంటిని. _కందర్పుని 

“దర్పసాగర లవారినలె నొప్పు నావణిక్క_న్య చే నాకర్షింపయిడి 

దాని తం డ్రి, సాలికిం బోయి యాకన్యను స ఆవణి 

బొడు కొంతవడి తలసోనీ “నేను స్వయముగా నియ్యుంగూడదు, 

అందుల కొక కారణము గలదు. కావున నీకనాను సింహళ 

ద్వీవమునకు మ+తామవా నింటికిం బంపెదను; నీ వచ్చటికిం 

బోయి యాతనివలన సీకన్వక "బెండ్లి యాడుము, ఎట్టు నీకు 

లభించునో అట్టు సందేశము పంవెదను * అని బదులు పల్కి. 

సమానించి వీడ ల్పెను. వుటునాఃడు చానీజనంబులతో 

కూంతును నావ్నపై నెక్కించి సముద్రమార్షంబున నీంహాళ దేశ 

మునకు బంపెను. నేనును సింహళద్వేన 'మునకుం బోవ ప్ర 

త్నింప ఆ ఫురంబున పిడుగుదెబ్బవలె క్రూరమయిన వా వ 
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యొకటి వుళ్లైను ; “ ిఖరుని కొవూరిత యుక్కి_ పోవు చుండిన 

నావ సముద్రంబున మునింగినది. అం వొక్క. _ప్రాణియేనియు 

బ్రదుక లేదు. ” అని. ఆవానర్తావాత్యచే. ధైర్యమును విడనాడి 

నిరాధారమగు దుఃఖాబ్దీలో మునింగితిని. అంతట వెద్దలు 

ఊరార్చంగా కొొంతవడిక్ మనస్సును సమాఇాన సటుచుకొొని 

యానృత్తాంతము నెజుంగుట ౩ యాదీవికింబోవ సమకట్టితిని. 

రాజు ప్రి యుండనై నను ధనవూసుడ నై నను నావ నెక్కి_ సముద్ర, 

ముంజొచ్చితిని. సబురులో వాలిదతస్కరుండు మవాోళబ్దములతో 

ఛాలాళ రావలుల నడరించుచు నాచెంతకు వచ్చెను. ప్రతికూల 

చైనమువలె బలవంత మగు గాడ్సు మాటిమాటికి నూటా 
. డింపంగా నాన వగివిపోయెను. అంత వరిజనమును ధనమును 

అంతయుం గోలుపోయి నీటం బడిన నాకు టైవనళంబున నొక 

కొయ్య దొరశెను. అనుకూల దైవము చాంచిన బాపాంవో 
యన నున్న యాకొయ్యం బట్టుకొని వఐ*ఇయువళంబున కడలిదరి 

చేరితిని. ఆతిీరభూమియందు సంచరించుచుండంగా నాకు దైవ 

వశేంబున బంగ"రుక డ్డ యొకటి దొరకినది. దానిం గకొని యా 

వెంత నున్న యొక వచ్లెకుం బోయి దాని నమ్మి యా మూల్య 

మునకు రెండు వస్త్రములను విలిచికొని భోజనముం గావించి 

సముద్ర సంచారమువ లన( గలిగిన కష్టము నొక కొంత దీర్పు 

కొంటిని. కొండొకనేపు అట విశ్రమించి స్రాణసమా వియో 

గము నోర్వం జాలక యటు: నిటు. దిరుగుచు సైకత లింగ 
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నులు గల యొక ప్ర చేళముం బొడగంటిని. అం వొకవంక 

లింగార్చన చేయుచున్న దానిని మునిపపోజ్జ్వల నొక కన్నియం 

గని యిట్లు తలపోనీతిని. “ఏమి యాీాయాళ్చర్యము! -ఈకన్య నా 

వ్రేయసీవలె నున్నది. ఆవెల్వయే యగునో? అంతటి భాగ్యము 

నాబోంట్ల కెట్లు కలుగును? ఇట్లు నేను తలపోయుచుండలా 
'నీప్రియయే యీ వెలది యని తెలువునదివోలె నావలకన్ను 

కడు నదరసాగను. నే నాకన్నెం దటేీసి “ఓతనీ, మేడలయందు 

వసీంపం దగినదానవు, అట్లు అరణ్యమున నుండం గతం బేమి?' 

యని యడిగితిని. ఆ చెల యేమియుం బలుక దాయెను. అంత 

శక్రించు నేమో యని భయపడి యా చెట్లనడును నొక చో 

= గరార్చుండి, యాతన్వంగిం దనిని తీజక మూచుచుంటిని, ఆంత 

గొంతవడికి అఆమచ్చెకంటి వూజ చాలించి మరలి నావంక 

భూడ్కు_లు నిగిడింది మెల్లమెల్లగా నటనుండి తొొలంగను, 

ఆసుందరి దృష్టివథంబు దాంటి చనుడు, నేను తమోంధముల 

దిశలం జూచుచు రాత్రి వళాచ క్రువాకమునవస్థం బొందితిని. 

అంత నాతణంబున నతర్కిత్ోవనత ఆ బాల్య, హూచా 

రిణి తవస్సుచే చిక్కి-యు నూర్యునివ లె వెలుంగుచు జ్ఞా నదర్శన 

మూ ర్తీభవించిన ధృతిరూ యన మతంగ మహర్షి కరాూంతురు 

యుమున యను ఫవూబొోయడి నా మూల సాక్షాత్కరించి యి ట్ల 

నియ ఓయి చంద్రసారా, భెర్యము నవలంబించి వినును. 

ద్వీపాంతరమునందు శిఖరసంజ్ఞ కుడు వణిక్కుు ఒకండు కలడు, 
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ఆతనికి కొంత కాలమునకు రూవవతీ యొక కొమూరిత యుద్భ 
నిల్లెను అకన్య యుద్భవిల్లుడు జినరశ్రీతుం డను నొ "కజ్జ్ఞూని శిఖర 

కునితో' ఇట్లు చెవ్చెను:.--*టయి. శిఖరశా, ఈకన్య అన్యమా 

తృక్క దీని నీవు స్వయముగా నియ్య(గూడదు, అనవా స్తముచే 

దానము చేయింవుము.' ఆమాటల కియ్యకొని ౧ిఖరకుండు నీను 

' కోరిన యాకన్యను మాతామహ హా_స్తమున నిప్పింవంగోరి సము 
ద్ర మార్షంబున మాతామహగృహంబునకుం బంవెను. మార్ల 

మున నావ పగిలి యందటు సముద్రంబున మునింగిరి. ఆయుర్చ 
లమునం జేసి [ధైెవముం బోని కరుళ్లనలన నామె నముద్రతీర 
ముం జేరెను. ఆసమయమున నాతం డ్రి మతేంగభగ వంతుడు 

శిష్యులతో సముద్రస్నానమునశై యచ్చోటికిం బోయి మృత " 
కల్పను ఆకన్యను గని కనికరించి తనయా శ మమునకుం గొనివచ్చి 
'యమునా, దీనిం బాలింప్రనము అని నాకు నప్పగించెను. వేలా 
తటమునుండి తెచ్చినయాకన్యకు వేల యని వేరిడెను. ఆ కన్య 
యందు నాచిత్తము కృపాయత్త మై యున్నది. ఆహః | బహ 

చర్యుముచే నిర_స్తసంసార నగు నన్ను నీసంసారము బాధించు 
చున్నది. పాణిగృహణము లెక యావసవతి యగు నీ కన్యం 

జూడంజూడ నామనము చింతం బొగులుచున్న ది ఆమె నీకు 

ఫూర్వజన్మవత్ని అని దివ్యజ్ఞానము చేత తెలిసికొని నీసమిాప 

మున శేలెంచితిని. అస్మదర్పిత యగు నాకన్యను చేపట్టుము. 
మోరిరువురు శనుభవించిన శ్రేశము సఫలమనుం గాక,” _ ట్టు 
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అకాలవృష్టివంటి యా వా కార్టిమృతము చేత నన్ను దెక్చి 

యాయమ మతంగముని సమోపముం జేర్చెను: అట నామె 
వ్రేరణచే నమ్హుని మనోజ రాజ్యలక్షీంబోని యా వేలను నాకు 

నిచ్చెను. అట నేను సుఖం బుండి, యొకనాఃడు నేలతోంగూాడ 

తటాకమునందు జల, క్రీడ లాడు దుండి, అందు స్నానముచేయు 

చున్న మతంగ మహర్షి వై సై తవ్వున నీళ్లు చల్లితిని. అంత నాత్ర 

వనీ కువితుం డై సభార్యునికి నాకు “పాపాత్తులా రా, మోకు 

వియోగ మగులాకి అని శాపంబొసంగాను. అంత పొదా కాం 

తె "వేల దీనవాక్యంబుల (పాక్టింపలగా నాయోగి శాపాంత 

మును ఇట్లు ప్రసాదించెను. “ఓరి చంద్రసారుండా, కరిణీ వేగ 

'ముచే నళ్వయుగ్యమును లెచిన వత్స రాజవుక్తు ని భావివిద్యా 

ధరచ కృవ_ర్తిని నరవాహనదత్తుని ఎప్పుడు చూతువో అప్పుడు 
నీశాపము తీజ్ యీభార్యం గలనెదవు. * ఇట్లు చెప్పి మతంగ 
మహర్షి మజ్జనం బాడ వెన్నుని దర్శించుటకు వెల్లదీవికి నాకాళ 

మార్చంబునం బోయెను. ఈశ్వగ ప్రసాదంబునం జెసి నిద్యాధరుని 

కొక్క_నికి లభించి యాతనివలన తనకు దొరకిన యీరత్న ఖదితే 

బాలదూతవృత.మును సభార్యునికి నాకు నిచ్చి తానును యము 

నయు శ్వేత ద్వీపషమునకుం బోయెను. 

ఆంత నేను దయితతోం. గొంత కాల మచ్చట నుండి 

వనవాసము వలన విసిగి ఎడంయాటునకు భయపడి స్ఫదేశము 

నకు తరలితిని. పయనమై కడలిగట్టునకుం బోయి యొకనానం 
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జూచి అందు మొదట భార్యను ఎక్కించి నేను నెక్కుటకు 

యత్నించునంతలో మునిశావవళంబున విసరుగాలి వీచి నావను 

దూరముగా కొనిపోయెను. భార్యను కోలుపోయిన నా చేత 

నను టా ససర యః యన మూర్చ హరించెను. అచ్చట నొక 

తపసీ మూర్చితుని నన్నుంజూచి దయతో నూరార్చి తనయా శ్ర 

- ముంబునకుం గొనిపోయి అడిగి విని శాపాంతసమయము రాగా 

చెలిసీకొని నాకు చెప్పెను. అంతట అటనుండి తరలి నేను సము 

దృప్రయాణము చేని యాడ మునుణగంగా, ఒడ్డు చేరి, మిత్రుని 

ఒకవ_ర్హకుని గూడి ప్రియను వెదకుచు,. పెక్కుదుర్ల పృదేళ 

ములను కడచి క్రమముగా ఈవై శాఖవుగంబు సొచ్చి యిట 

వత్సరాజ సద్భంశ ముశ్రానుణిని హస్తినీ జితాళ్ళరత్న ద్భయుని 

నిన్నుం జూచితిని. చూూచినమాత్రాన నాశాషభారము తొ "లంగి 

నది. అంత: గొంతవడికి సాధువు లగు నాబేవోరులు న్నాపీయం 

గొని వచ్చి నాకిచ్చిరి. ఓరాజేంచా యమునాద త్త స ద్ర త్న 

"హృస్తను ప్రేయసిం గూడి శావసముద్రము నీందిన నేను నీపా 

దంబుల సనెజుంగి ని న్నామం త్రింవం గోరి వచ్చినాండను. మవ 

రాజా నా కష్టము తీజినది. నేను సభార్యుండ నై స్వచేశము 

నకుం బోయెదనుః-- 

ఇట్లు ఆ వణిగ్వరుండు చంద్రసారుండు స్వవృత్తాంతము 

నివెదించి చరితార్థుం డై పోయిన త ర్వాత రుచికబేవ్రండు వత్స 

రాజాత్మజునికి సవినయంబుగ తన వెలియలిని జయుస్ట ౧నేనను 
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ముందే మనోరథద_త్తను కరేణు తుర గోత్తమ యుగ్న సమేశ 
ముగా నొసంగాను. నరవాహనదత్తుండు న్రీయం దోడ్కొబని 

రుచిర బేవుని వీడని స్వకీయ రాజథాని యగు కౌళాంబికిం 

జని అందు మదనముంచు కాది దివ్యాంగనలతో విహరించుచు 

సుఖ ముండెను. 

$i 



శవ ్ య'ింకవతీిలంబకము. 
fem సా 

౧-వ తరంగము. 

(a Cl 

కం. కేళీలీన మధు వ్ర, త్ర 

పాళీలిపి నొప్పుకరముం. బ్రత్యూహభిదా 
వీలాకీ ర్రీ స్తంభము 

పోలిక నెగంజూంచు నాగముఖుని నుతొంతుకా. 

కం. రాగ విపహీనుం డయ్యును 
రా గాఢ్యరచనల చేత రహి కెక్కె_డు నా 

భోగివిభూపణుం గొచల్చెద 

నేగికి నాళ్చిర్య సర్లచిత్రకరు హారుక.. 

కం. పవిభృన్థుఖరణవిరుల 

వవిముఖ్య వృహరణములు భంగము నొందుకా 

ఎవ6 డల్ల సూటి మోకుడు 

పున్రశరములు దగుల నతని బూజింతు మరుకా. 

ఈవిధమున వత్పరాజవు త్రుడు వలువురను పొండియు 

తో 'లిభార్యయైన యామదనమంచుకాబెవిని మాధవుడు రక్తి 
ణినిబోలె ప్రాణాధికముగా ప్రేమించుచు కౌ శాంబీనగరమందు 
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నసించియుండెను. ఇట్లుండగా ఒక రాత్రి ఎవతో దివ్యకన్యక 
ఆకాశమార్లమున వచ్చి తన్ను. గొనిపోయినట్లు అతనికీ స్వప్న 

మాయెను. మేలుకొని చూచుకొనునంతట తాను ఒక గొప్ప 

పర్వతసానువున చెట్లనీడలో గరుడమణి వేదికయం దుండెను, 
అకన్యయు మన్మ థునిలోకసమ్క్మోహనెషధియుంబో లె ఆరాత్రి 

వేళ కాననమునెల్ల వెలింగించుచు తనపార్శ (మున నుండెను, 

అంత నాతండు త న్నటకుం చెచ్చినది యా వెల్వయే 
గదా యని తలంచి ఆమెం గని, ఆమె సిగ్గుచేత నిజమనోరథ 

మును నెజువేర్చుకొనక తొమనించిన దనియు నూపహ్ంచ్చి, 

తత్త రము రూఢి నేయు వాడై కవటని ద్ర, నవలంబించి భా_ర్హ్యం 

బున “చెలియా, ముదనవంచుక్కా నీ వెచ్చట నున్నావు! 

రము నను గవుంగిలించుకొ ము అని వలవరింవం దొడం'గెను. 

ఆపల్కు_ విన్న వెంటనే యాదివ్యాంగన ఆప్రస్తావముచే జ్ఞ కి 
చేసికొని, నానవలనియడ్డంకిం దొలంచు నుపాయంబుగా మదన 

మంచుకారూపముం దాల్చి, నర వాహానదత్తునిం గవుంగిలించెను. 

ఆతండును కనుంగవం దెజిచి కేవలము తన ప్రయాస్వరూపము 

గానే యుండుటం గాంచి, ఆవావో ! ఏమి యీ విద్యా నై 

పుణ్యము ! అని మనంబునం దలపోయుచు, మందపోససుంద 

రాననుండై యామెకంథముం గన్రంగిలించెను. అంత నామె 

é ల ౦ దిగనాడి నిజరూవముం జూపి ఆర్యవుత్తు డా, నిన్ను 

స్వయముగా వరించిన నన్ను ఇపుడు పరగ పంపుము,” అనెను, 
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అంతట నరవాహనదత్తుండు ఆమెను గాంధర్వవిధిచే వివాహ 

నూయెను. ఆమెతో నచట నారాత్రి యథోచితముగాం గడవి 

కెల్ల వాటేనంతేట ఆవ్రేయసికుల 'మెబుంగు నాం డై అనియు 

నక్కు_పిడియేనుంగుకథ. 

ప్రాణేశ్వరీ నీకు ఒక యవూర్వకథ చెన్పెద వినుము; 

ఒకానొక తపోవనమందు బ్రహ్మనిద్ధి అని ముని ఒకం డుండెను. 

అతనియా[శృమను చెంత నొకముసలినక్క యాండుది యొక 

గుహలో నివసించెను. ఒకనాడు ముసురుపట్టి యానక్క యాం 

కట నొగులుచు గుహ వెలువడి మేంత వెదకికొను చుండంగా, 

అడవియేనుం గొకటి విడి నెడంబాసీన యున్హాదములో డానింగని 

చంపం దలుముకొని వచ్చెను. అంతట జ్ఞాని దయాళువు ముని 

దానిం గని యా ెంటివై కనికరించి ఆ నక్కను పిడియెనుగుగా 

మాస్చెను. వఏనుంగు పిడిం గని వికారము తీణీ చానిమో(ద మరు 

లొ_నెను. నక్క_కును చాను తప్పెను. పిమట శరదృతువులో 

ఒకనాడు విడితోంగూడి విహరించుచు, ఏనుగు, దానికై తామ 

రవూ వొకటి తెచ్చున దై, మడుంగులోనడుగు వెట్టి యడుసులో 

దిగబడి, వజ్రాయుధ నిర్భిన్న వత్సవుయి పడిపోయిన కొండ యో 

యన్య కదలనెరకుండెను. వనుంగు ఆవిధమున నిక్క_ట్టునం బడి 

యుండగా నానక్క_కరిణి యప్పుడే మజణ్యుకకరిం గూడి వెడలి 

పోయెను. ఇంతలో ఆమొదటిపిడి ఈయెనుంగును_ ఫూర్వము 

వడ ౧బాపినట్టిడి దీనిభార్య దీనిని వెదకికొనుచు దై వనళమున 
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నచ్చోటికే వచ్చెను. భ దృజాతిది ఆపీడి ఆరీతిని' అడుసులో 
తగులొ_నియున్న పతిం గని తానును సహగమనము నేయునదై 
మడునవుబురదలోోనికిం బొరంబడెను. ఆసమయమున నటకు మహః 

తసస్సంపన్ను* డైన యా చి హ్యనిద్ధిమవోముని శిమ్యుస మెతుండై 

వచ్చి యీవశాగజములయవస్థం గని కనికరించి శిష్యులకు | 

మవోబలము కలుగునట్లు వర మిచ్చి వారిచే నారెంటిని అడుసు 

నుండి వెలువరింపించెను. అట్లు మృతియు ఎడంబావును దప్పి 

యానాగదంవతులు యుఖేచ్చముగా సుఖ ముండినవి. ప్రేయసీ 

ఈ ప్ర, కారము గొప్బవుట్టువుగ లవి తిర్యగ్గంతువులును బక్క ట్లునం 

బడిన పతి నేనియు మిత్రు నేనియు విడనాడవు సరిగదా, రథీం 

పనుం గూడ రశ్రీంచును. నీచజాతిని బుట్టిన చంచలాత్త లహృద 

యమునకు గొప్పతనము గాని న్నేహము గాని తగులనేరదు. 

లలీతలోచనా బన వృత్తాంతము. 
త అలాం 

ఇట్లు వల్సేశ్వరుడు వల్కంలగా విని యా దివ్య 

కన్యక యిట్లనియెః- ప్రాణేళ్వ రా, నీవు వక్కాణించినది యక్లే, 

ఈవిషయమందు సంశయము వలదు. ట్లు వాక్రుచ్చు నీ 

చ్చింబు నా కెటుకవడినది. ఆర్యపుత్రై, నావ క్కా_ణ్ం చెడి 

యీాకథను అవధరింపుము. 'కాన్యకుబ్బనగ ర మందు బావా క్షి 

యను మవోరాజునొధ్ధ మాన్యుండు నూటు, గానముముల కొడ 

య(డు శూరదత్తుః డని బావాణుం డొకం డుండెను, ఆతని 
లి 

భారష్థపతి వ్ర త,ఆమెవేరు వసుమతి. వా రిరువురకును వామదేవు( 
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డని ఉము(డు పుత్రు( డొక డుండెను. ఆవామదత్తుడు తండ్రికి 

కడు ననుంగై సకలవిద్యలును చక్క_ా స్వల్పకాలముననే 

నేర్చి శశి ప్రభయను కన్యం బెండ్లి యాజెను. కాలక్రమమున తండ్రి, 

స్వర్లస్థు'డై తల్లియు సహగమనము నేయంగా, వామదత్తుండు తన 

భార్యతోలవాడ గార్హన్థ్యథర్మము నెజవేర్చుకొను చుండెను. 

చెవయోగమున ఆతనిభార్య ఎవరివలననో శాకినీసిద్ధిం బొంది 

యతని యొలుక లేక న్వేచ్భాచారిణి యె యుండెను, వానే ద 

తుడు రాజనేవార్థ ము రాజథానికి బోయి ఉండంగా (గ్రామము 

నుండి పినతండ్రి, వచ్చి యతనితో ఏకాంతంబున నాయనా, నున 

కొంప మానిపోయినద్సి నీభార్య నీదున్న లకావరినే తగులు 

కొన్నది నేనే కన్నులార జూచితిని” అని చెప్పెను. 

ఈమాట విని, అతనిని రాజథానిలో తనకు బదులుగా 

నుంచి వావమదత్తుండు క త్తియొక్క_టియ తోడుగా తనయింటికి 
వచ్చి పూలతోటలో రాత్రి దాగి యుండెను. ఆవేళకే అచ 

టికి దున్న లకావరియు వచ్చెను. తణముసెవటికి శ శ్రి ప్రభయు 

వాళి మాజ్ చెక్కు. లారగింపులు శేలం గొని తనవిటకాని నా 

దున్న లకావరిం దజినెను. వాం డారగించిన తర్వాత వానితో 

నామె శయన "మొందెను. అదియెల్లం గనుచుండి వామదత్తుండు 

(వ, పాపాత్తులారా, ఎటకు తప్పించికొనిపోయెదరు ?* అని 

యజచుచు వారివిాందికి కత్తి దూనికొని వరునిజెను. భార్య 

కని లేచి “చీ! చీ! నీచుడా? అని యతని మొగమున రవంత 
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దుమ్లు వినెను. అంత నతడు మనుష్య్యుండ యయ్యును దున్న 

పోతుగా మూతెను, జ్ఞ_ప్రిమా త్ర ము పోదాయెను. ఆకూళ 

యతనిని దున్న లతో 6 గలిపి తోలి ఆదున్న లకాపరి చెత దుడ్డు 

గలణతో కొట్టించుచుండెను. అప్పుడే దున్నం గొనుటకు వర్తకుం 
ఉలి ర ఒరి 

డోకండు రాయగా ఆవిధమున తిర్య స్టాతియై వసము దప్పియున్న 

యావతిని ఆకూరాతు రాలు వానికి విక యించెను. వ రకుండుం 
J క జ ) ఆవ 

గంగ చెంత నున్న తన యూంరికి తోలుకొని పోయి బరువులు 

మోయించుచుంజెను. దున్నమయై దుఃఖంచుచు బరువుమోంతచే 

కృశించి శలార్థివ శిష్ట డై వామదత్తుఃడు ఇట్లు తలపోయుచుం 

డను, “ నమినమగని వంచించి ఇంట నాలు అతనికిం చెలియ 

నీక వెడివయై పాపము నేయుచుండిన, వానికీ సుఖ మెక్కడిది? 

వానిగతి చంకలో పాముం బెట్టుకొన్న వాని గలియే గదా. ప్రి 

ట్లతం డొకవ్వుడు దుఃఖంచుచు కన్నీ ళ్లుగురియుచుండంగా, ఎము 

కలబడుగు నతనిని యోగిని యొక తే గని, జ్ఞాన వ్ర భావముచే _ 

తదగ్భ త్యంత మెల్ల నెటింగి, మం త్రొ,దకములు సల్ల దున్న తన 

మును పో నడిచి, మరల మనుజుం జేసెను. పిమ్మట తనయింటికిం 

గొనిపోయి, తనకూంతుం గాంతినుతి యను డాని నతని కిచ్చి 

"పెండ్లి చేసి, అతనిచేతికి కొన్ని యావా లిచ్చి, “ఇవి మంత్రిం 

చినట్టివి. వీనితో నీ మొదటి వెండ్రామును ఆ పాడుముండను 

కొట్టుము, అది గోడిగ యగును” ఆని చెప్పెను. అంతట 

నతండు తన క్రొ_త్తవెండ్లామును దోడ్కొని ఆవాలు పదిలము 
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చేసీకొని తనయింటికి పోయి దున్నలకాపరిని పరిమార్చి ఆయా 

వాలతో ఆ మొదటివెండ్లామును కొట్టి గోడిగం జేసి లాయ 

ములో కట్టించెను. అది మొదలు వ్రతిదినము ఆగోడిగను పగదీలు 

ree మోది కాని హ్ చేయ నని వ,ళెజ్ఞ చేనీ 

నిత్య మళ్లే చేయుచుండెను, 

ఈతీరున వామదత్తుండు కాంతిమతిరి *ం గూడ గృహ 

స్ట్, మధర్మ ము 'నెజవేర్చు చుండంగా నొకనాం డతనియింటికి 

ఆతిఫ యొకడు వచ్చెను. అతిథితో భోజనమునకు కూర్చున్న 

వాడై వామదత్తుండు తటాలున జ్ఞ వీ తెచ్చుకొని పోయి, గోడిగ 

చిండామునకు దుడ్డు దెబ్బలు నియమముబడి నొనంగి, లోనికి 

వచ్చి స్వస్థచిత్తుం జై యారగించెను. అతిధి యావృ త్త త్రమున 

కాళ్చర్యవడి కుల లక నతనిని “అయ్య, ఎక్క, డికి 

నీ వట్లు భోజనము మాని కలగుండువడి వెడలితివి?' అని యడి 

గను వామదత్తుండు వూస గుచ్చినట్లు తన వృత్తాంత మంతయు 

నాదినుండి వివరించెను “నిషయోజనమైన యీపగ నీ శేల? 

నీ దున్న తనమును ఎవ తే తొలంగించినదో ఆమెనే నీయ త్తగారిని 

నేనించి యేదేని గొవ్బ విద్యను సాధించుకో రాదా?” యని 

యతిథి హితము వక్కె_ను. వామదత్తుండు ఆమాటకు సంతనిల్లి 

యతనిని మజునాండు నూరోక్టిదయమున సత్కరించి పంచెను. 

తర్వాత ఆకస్సి కముగా అత్త తన యింటికి రాంగా 

వామదత్తుండు ఆనిద్ధ యోగినిని భ_క్షిపూర్వకముగా సేవించి వర 
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మడిగెను. ఆమెయు తనిసి యతనికి సభార్యునికి కాలసంకర్షిణీ 

విద్యను దీశ్షావూరకముగా నుపదేశించెను. అతండును సభా 

ర్యుం డై శ్రీపర్వతమునకుం బోయి యచట నావిద్యను సాధిం 

చెను. విద్య సిద్ధి సీద్దించి వ వృత్యత మె మై యతనికి ఉత్తమ మగు ఖడ్ష 

మిచ్చెను. క Es గొని యతండు ఛార్యతోలనాడ నప్పుడే విద్యా 

ధరో త్తము డై తన సిద్ధి ప్రభావముచే మలయపర్వత శృంగ 

మందు రజతకూట మను వేర నగర మొకటి నిర్మించి అందు 

విద్యాధర రాజ్యము నేలుచుండెనూ. కాల క్రమమున నా దంప 

తులకు లలితలోచన యను వేర కన్య యొకతె జనిం చెను. “ఈకన్య 

విద్యాధర చక్రవర్తికి భార్య కాంగలదు. “అని యామె జన్మసమ 

యమున నాకాళవాణి పలికెను. ఆరర్థిపుత్రా, నేనే ఆకన్యను, 

నావిద్యావ, భావముచే ని న్నెణటింగి వలచి యిచటికి ఈ మలయ 

సానువునకుం గొని వచ్చితిని. 

పట్లు నరవాహనదత్తుండు ఆమెవలననే ఆమెను విద్యా 

ధరినిగా నెజింగి గౌరవము నూపీ యామెతో'నే అచట నుండెను: 

వత్సరాజాదు లతనివృత్తొంతమును రత్న ప్ర ఖభాచుల నిద్యా 

మహిమచేత నెణింగిరి. 



౨-వతర౦గ ము. 

1 ఫట 

లలితలోచనా నరవాహనదత్తుల యొడంబావు. 

తర్వాత నరవాసానదత్తుడు ఆనూతన భార్యను లలిత 

లోచనం బడసి మలయవర్వతమునందు ఆమని చెలరేగుతణిని 

ఆమెతో గూడ పూచిన మ్రూకులచే 'వెలుం గొందు కానలలో 

నిహరించుచు, ఒక చోట వూలుగోయు నాట దవిలి చాప్రమేర 

దాటి పోయిన యా పొాణేళ్వరిని తాను వెదకుచుం జని, ఒక 

శావున కేటనీట వాట మై గట్టుమాందిచెట్టులనుండి రాలిన 
ఫువ్వులచేత చుక్క_లతోడి యాకసంబో యన నొప్పారుచున్న 

యొక మేటిసరోవరముం గాంచినవాండై, “పువ్వులు గోయుతమిం 

బడి ద మంగిన వ్రీయ కామిని వచ్చులోవల ఈ వెజలునున స్నాన 

మాడి దీనిగట్టున క్షణము కూర్చుండెదను గాక.’ యని తలంచి, 

యళ్ల్లు సలిపి, దేవతార్చన గావించి, గందపు మ్రూంకుల నీడం 

జల్ల నైన రావకలమిోంద కూర్చుండెను. అట నడకసాటిచేత 

రాయంచశేడియలును, మూటపోల్క చే కోకిలతరుణులును, 

కనులపోటిచే లేటిచెలువలునుు దవ్వున నున్న వ్రేయసీని మదన 

మంచుకను తలంపింపంగా నరవావానదత్తుండు ఆమెనే తలపోనీ 

అంతమా్ర, సె యువ్పతిప్లన వలరాచచిచ్చు సోకి నావ్మసీ ల్లెను, 

ఆయదన నటగకు స్నా నాగ్భము వీఫంగజటుం డను మునివెరేణు ఫ్రండు 
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వచ్చి ఆతీరున ,వ్రాలియున్న నరవావహానదత్తుం గాంచి కరుణా 
పరతంత్రు(డై మదనమం చు కాస్పర్శతుల్యములయిన గందపునీళ్ల 

నతనిమై జల్లెను. నరవాహనదత్తుండు మూర్చ బేరి నమస్క 
రింపంగా దివ్యదృష్టి యామునిపుంగవుండు ' పుత్రా, నీయిష్ట్రము 

సిద్ధించును, ఖైర్యు వూనుముు దాన సకలంబును అబ్బును, 

అందులకు నిదర్శనముగా మృగాంకదత్తునికథను చెవ్నెదను. 
ఏప్పటికి విని యుండ పని వినుము.” అని పల్కి, స్నానము చేసీ; 

నరవావానదత్తుని తన యా శ్రమనునకుం దోడొ్కొ_ని పోయి, 

త్వరగా ఆహ్నికము ముగించి, యతనికి పండ్లు ఆతిథ్య మొసంగి, 

తానును పండ్లు భుజించి యి ట్లని యాకథం చెప్పం దొడంగెను. 

TiS 



‘ 
న్ు. 

ముల్లోకములం బ్రఖాఫ్టతి గాంచినది అ యోధ్యు యని 

పట్టణము కలదు, దానిని పూర్వము అమరదత్తుం డను రా జేలు 

'రుండెను, తేజముబే వెలు. గొందుచున్న యారాజునకు అగ్ని 

చేననికి స్వావో దేనివో లె నితానుర క్ట సురతప్రభ యని భార్య 

యుండెను. ఆమెయం దా రాజునకు తనధనువ్రుంబోలె కోటి 

నంటిన గుణముచే వంగినవాండు మృగాంకదత్తుం డను కుమా 

రుడు జనించెను. ఆకువూరునికి వృచండళ క స్థూల బావాువు, 

విక్ర వుశేసరి, దృఢముష్టీ మ ఫీమపరా క్ర, క ముదు, 

ఏిమలబుద్ధి, వార్టఘ్ర సెనుండు, గుణాకరుండు, విచిత్రకథకుండు, 

అని చ్ కులీనులు పడుచువాం డు అ్రాక్టులు ప్ర ప భుహిత 

.సరాయణులు మంతులుగా నుండిరి. వారితో sree 

మృ గాంకదత్తు:డు తండ్రియింట సుఖ ముంజెను గాని, యతనికి 

తగిన భార్య చేదాయెను. ఒకనాడు భీమవర్నాక్ర కము డను 

మంత్రి ఏకాంతమున నతనితో ని ట్లనియెః-_ “జవ రాత్రి నే 

నెజరన విశేషమును చెప్పెదను వినుము. రాత్రి నేను మ మేడ 

యందు నిద్రించుచుంటిని, మెలంకువ గలిగినది. కన్ను చెబచి 

కారటం 2 పిడుగులవంటి గోళ్ల తోడి సింహ మొకటి నామిందికి 

వచ్చినది. నేను సురియం "గేలం గొని చేవంగానే అది పలాయ 
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మాన మైనడి నేనును దానిం దజుముకొని వడిగా పోయితిని, 
అది యేటియవలి యొడ్డు చేరి నామిోందికి నిడువైన తన నాలుక 

సాంచినది. నేనును సురెకత్తితో అనాలుకం చెగనణికి గొన 
యనకళట్టవ లెనున్న యానాల్క_మోందనే యేలు దాంటితిని. అంత 

నానీంహము ఘోరరూవముతో 'డి మనుష్యుండాయొను. ఎవండస 

నీ వని నేనడుగంగా, వాండు తాను బేతాళుం డనియు నాసత్ష్య 

మునకు తాను సంతనీంచె ననియు పలికెను. ఆమాట విని "నేను 

“ అళ్లేని మా ప భువ్రునకు మృగాంకదత్తునికి ఎవ్వతె భార్య 

యయెెడునో చెప్పుము.” అని యడిగితిని. 'బేతాళుం డిట్లనియె: 
“ఉజ్జయినిలో కర్మ నేను డను రాజు వ్ర నీద్దుం డున్నాడు. అతనికి 

అచ్చరల మెచ్చని తేజు గలది, సౌందర్య సృష్టి నై బ్రహభబేవండు 
దాంచుకొనియున్న నిథానమో యన నొప్పులు గుల్కునద్సి, 

నొశాంకవతి యని కూంతురు గలదు. ఆము నీ దొరకు భార్య య 

గును, ఆమెను బడసి ఆతండు ఈ భూమి నెల్ల నెలంగలండు. ఇట్లు 

చెప్పీ బేతాళుండు అంత న్థాన మాయెను. నేను ఇంటికి వచ్చితిని... 

దేవ్యా, న్రది నా రాత్రి నృత్తాంతము.” 

ఈ వృత్తాంతమును మృగాంకదత్తుండు తనమంతు)ల 

నెల్ల రావించి వారికి నివేదించి తాను స్వవ్నములోం గన్న 

నృత్తాంతను నిట్లు చెప్పందోొొడంగాను. “నువ మెల్ల నొక కాణి 

డవిం బొచ్చితిమి. పయనంపుటలయికచే డప్పీ గొని ఎట్టకేలకు 

జలముం గాంచి త్రాగ నుండగా, దానినుండి యేవ్రకు ఫప్రునుషులు 
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ఆయుధపాణులు వెలువడి మనల నడ్డగించిరి. వారిని చంపి 

వనురల త్రాగయబోను నంతటికి ఆ పురుషులు అద్భశ్యు చెరి, 

అజలము మాయ మాషమెను. అంతట కష్టములో పడి చింతిం 

చుముండంగా మనవైపు వృషభవాహనారూఢుం డై చంద్రో 

సలుండు అరుగు దెంచెను. మన మెల్లరము దండ వ్రణామ "మొన 

రింపంగా మహాశ్వరుండు తనకుడికంటినుండి యొక కన్నీటి 

బొట్టును నేలమో(డ రాల్చెను. అది వంటనే సముద్ర మా 

యెను. దాన మంగళ్యము ముత్యాలవహోర మొకటి పుళ్టును. 

నే నా వారమును కంఠమునం దాల్చి ఆసముద మును నెత్తుటం 

దోంగిన నూనినీవునుకతో త్రాగితినిి వెంటనే మేలుకొంటిని. 

తెల్ల వాటణినది.” మృగాంకదత్తుండు అట్లు స్వషప్పాళ్చర్యముసు 

నివేదింపగా విమలబుద్ధి యను మంత్రి యిట్లు పల్కెను. “దేవా, 

మహేశ్వరుని యనుగ్ర హమునకు అట్లు పాత్ర మగుటచే నీవు 

ధన్యుండవు. కలలో ముక్తావళని ధరించుటకు సముద్రమును 

శ్రాగుటకుసు, శశాంకవతిని పొందుదు వనియు పృథివీచ శృము 

నెల్ల నేలుదు వనియు నర్థము. కలలోని యితర విషయమునకు 

కొంచెము శ్లేశము కలుగు నని యర్థము. అంతట మృగాంక 

దత్తుండు వెండియు మంత్రుల నెల్ల నిట్లు హాచ్చరించెను:-_నా 

స్వస్నమునకు విమలబుద్ధి చెప్పిన ఫలంబును, ఫీమపరా క్రముండు 

చేతాళునివలన నెజ్ంగిన వృత్తాంతంబును, అశ తప్పక జరుగు 

నవియే మైనను నేనాబలముచేతను దుర్చబలముచేతను గర్వించి 
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యున్న కర్మ నెనునివలన నుండి యతని ఫొమరితను శశాంకవతిన్సి 

నేను ప్రజ్ఞాబలముచేత పడయుట సరి. ఎల్ల కార్యములకును ప్రజ్ఞా 

బలము ముఖ్యనాధనము. అందులకు తార్కాణగా నొక కథను 

వినుందు[ 

అనంగలిలాభ ద, బావులకథ - వృక్షాబలము. 

మగధ బేళములో భ ద్ర బాహు వని రా జేలుచుండెను, 

అతనికి మంత్రగుప్తుండని మవాబుద్ధి మంత్రీ యుండెను, ఒకనాడు 

ఆరాజు మంత్రి, నేకాంతమునకు పిలిచి యిట్లు పలికెను “మి 

త్రమా, కాశి రాజునకు ధర్మగోపునికి అనంగలీల యని కూంతు 
రున్నద్కి ఈ మూండులోకములలోను అట్టి మోహనాంగి 

యిం కొకతె లేదు అతండు నేను ప్రాక్టించినను ద్వేషముశేత 

నియ్య లేదు, అతనికి భద్ర దంత మని యేను గొకటి యున్నది, 

దానిప్రభావము చెత అతండు దుర్దయుండు, అతనికొమరిత అనం 

గవతి లేక నేను జీవింపను, ఈవిషయమున నా శేమియు నుపా 

య మగవడలేదు, మిత్త్రమా, ఏమి చేయదగును? చెప్పుము. 

మం త్రియు దవా పర్నాకృముచేత మాత్రమే సిద్ధిగాని బుద్ధి 

చేత సిద్ధి కలుగదా? నీన్రు చింతింవవలదు, నేను నాబుద్ధిబలము 

చేత నీకార్యమును సాధించెదను, మాడుము, ”* అని వలిశెను. 

మణునాండు మంత్రి అయిదాటుగురను అనుచరులనుతోడొ్క్కని 

మవోమవ్ర తివేషము దాల్చి కాశికి పోయెను. అచ్చట ఆ యను 

చరులు శిష్య వేషము వాల్సి లోకులతో నతడు మవోనిద్ధుం 
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డని ప్రకటించుచుండిరి. జనులు భ_క్టితో వచ్చి ఆతని దర్శించు 

చుండిరి. 

ఒకరాత్రి తాను వచ్చిన కార్భమును నెజివేర్చుకొను 

టకుం దగిన యు _క్టి యేమయిన నగవడునా యని యరయుచు, 

నగరమున శిష్యులతో *. గాడ సంచరించుచు, దూరము నుండి 

హా స్థీపాలుని భార్యను ఇల్లు వెలువడి భయముచే వడివడిగా 

నడచుచున్న దానిని అయుధపాణులు ముగ్గురు పురుషులు ఎటకో 

తోడని పోవు చుండం జూచి, “ఇడి ఎవతెయో నిక్క_ముగా 

వ్రంటినుండి లేచి పోవుచున్నది. అని నిశ్చయించి, ఎటకు 

పోన్టనో గనం గోరి, దూరమునుండియే అనుచరులతోలనాడ 

దానివెంబడిం బోయి, అది యేయింటం ద్ర వెశించెనో ఆయిల్లు 

గుర్తు వెట్టుకొని, వంటనే తన యునికివట్టుం చేరెను. లెల్లవాజుం 

గానే హస్రిపాలుండు తన భార్య ధనము హరించుకొని ఇల్లు 

_ వెడలిపోయిన దని మయొణీంగి వెదకికొనుచుండయగా, నతనికడకు 

యు_క్టిగా మవావ్రతి తన యనుచరులను పంపెను. భారస్థి 

కనబడని దుఃఖముచే హ_న్స్పాలుండు విషము తాగాను. వ్ర త్య 
క” 

నుచరులు కనికరించినవారుంబోలె తమ విద్య చేత వాని వివవేగ 

మును కుదిర్చి “ర రమ్ము మాగురున్రకడక్కు ఆయనకు సర్వమును 

'దెలియును” అని యతనిని నుం త్రి కడకుం చెచ్చిరి. హాన్సిపా 

లుండు వ్రత్యాభరణములత్ వెలు: గొందుచున్న యూమంత్రి, 

పాదముల వ్రాలి తన భార్య్యవృత్తాంత మడిగాను. మంత్ర శణము 
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నప్పు ఛ్య్యానము చేసినట్లు అభినయించిన వా; డై రాత్రి యాతని 

భార్యను ఆపురుషులు ఎటకుం నొనిపోయిరో ఆప్ర ద“ జేశమును 
గుర్తులతో గాడ స్పష్టముగా చెప్పెను. హ వహలకుయడ. 

మం త్రి వృణతుం డై. నెల వొంది తళ్ట ఇమే నగరరక్షకులను 

వెంటం గొనిపోయి, మవావ్రత్యు క్త మయిన యాగృహమును 

చుట్ట వని, తనథార్యను హరించిన యాపురుషులను సంహరించి, 

ధనముతో. గూడ తనభార్యను మరలం బొంది యిల్లు నేరెను. 

మటబునాడు ఉదయకాలమున నతడు వచ్చి భ క్రి 

పూరక ముగా దండ వ్ర భామ "మొనర్చి యా మూయ వ్రతిని 

తనయింటికి భోజనమునకు రమ్మని 'వేండుకో "నెను. వ్రతియూు మేము 

గృహమనములం బ్ర, వేశింపము, రాత్రియే భుజింతుము గాని 

వగటివేళ భుజింవము.” అని వల్క_ంగా, హస్రిపాలుండు అల్లే 

అతనికి రాత్రీ యేనుంగుల తబేలాలో భోజనమున కేర్పాటు 

గావించెను, wr తి వుం త్రబలను చత నొక 'వదురుగొట్టములో 

పాము నొక స. వెట్టుకొన యుండి ఆనొట్టమును గూడ 

కొనిపోయి అనుచరసమేతు డై భోజనము కావించెను. తమ్ము 

వీడ్కొని హస్తీపాలుండు పోయి నిద్రించిన పిమ్మట, ఇతరులు 

అందణును నిద్రించు చుండగా, మం త్రి, వెదురుగొట్టముతోో 

ఆ పామును నిద్రిత మై యున్న యాభద్రదంత గజము చెవిలో 

చొరంబెట్టి యారా త్రని తబేలాలోనే గడపి, మటునా(డు తన 

చేశమునకుం దరలిపోయెను. వనుంగు మృతి నొంబెను. ఈణీతిని 
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ధర్శగోవుని యా భద్ర, దంతగజమును ఆతనిదర్చ్పమునుం బోలె 

ఫాలియించి మవోమం త్రి వచ్చి తన్ను దర్శింవంగా, భ దృబావు 

నువోరాజు కరము సంతసించి, కాశికి ధర్మ గోపుని కడకు అనంగ 

నీల నడుగుట కొజుకు రాయబారము పంపెను. ధర్మగోపుండును 

వసుంగు మృతి నొంవినందున దుర్చలు6 డయి యిపుడు మగధ 

రాజునకు అనంగలీల నొసంగాను. రాజులకు కాలోచితముగా 

నీట్ ప పృబ్బలినడువడి నీద్దమే గదా. ఈ ప వ్ర కారము మవోమం త్రి 

మంత్ర, గుప్తుని ప్రజ్ఞారీశయముచే భర్రబావాంనికి అనంగలీం 

లభింటినది. me నేనును ప్రజ్ఞాబలముచేత నాభార్యను 

సాధింవవలసీనది. 

ఇట్లు మృగాంకదత్తుండు వాక్టువ్వంగా మహామంత్రి 

విచ్శిత్రకథకు. డిట్లు వక్కాణిం చెను. కలలో. గలిగిన వారము 

చెతను _ చదెవతాను గ్ర హముచేతను నీకును సకలమును సిద్ధిం 

- చును. బేవతానుగ హాము వమ్ము గాదు. దాన నేది నిస్థింపదు! 

అందులకు 'నే నొకకథ చెప్పెదను వినుము 

వినయనతీ పుష్క_రాతులకఢ. 

తతు౭ిలా నగరవమందు భ్రా డాముం డని రా జుంజెను. 

అతడు వుత్రార్థిమై క_్పలో మహాలక్ష్మి నావాహన చేసి 
ప్రతిదినమును నూటయొనిషుది తెల్లదామరలతొ * చొనమునం 

బూజించు చుండెను. ఒకనాడు వైవవళమున నొక్క. తామర 

కొజవడంగా నతండు మౌనము మాన నొల్లక తనహృదయకమల 
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మునుకోసి తీసీ దానితో ఫూజ ముగించెను. అంత నతనిభ కిక 
మెచ్చి మహాలక్ష్మీ వ్రత్యత మై యతనికి సౌర్వభౌముండు కాంగల 
వుత్తు (డు పుట్టునట్లు వర మిచ్చి, అతేని దేహమును వ జ, చేహ 

ముగా నొనరించి దిచ్చు మొగం బాయును. పిమ్మట నత నికి పట్టపు 

'దేవియందు నులతుణుండు కుమారుడు జనించెను. రాజు అగ్ర 

నికి హృత్సుప్కర ప్ర సాదంబునం బుభ్రనవాం డని ప్రహ్క._ గాశ్న i 

నామధేయ మొసంగాను. కాలక్రమమున యావనవంతుండును 

గుణోన్న తుండు నైన యీకుమారనికి రాజ్యాభిషేక మొనరించి 

తాను తపోవనమునకుం బోయెను. పుష్కరాముండును రాజై 

వ,తిదినము వారుని వూజించుచుండి ఒకనాడు తనకు మంచి 

భార్యను గలిగింపు మని వర మడిగాను. “బాలకా, నీకోరిక , 

నెజువేటును లే" అని యాసమయమున నాకాశమునుండి 
వాక్కు. వినబడెను. అంతం బువ్క_రాతు(డు సంతుష్టుడై, 

గగనవాణని నమ్లుకొెని యెదురు నూచుచుండ్కి యొకనాడు.. 

వెటనే. యడవికిం బోయి అందు సంభోగ లంవటంబు లై 

యుండొంటిం చెనచికొని యున్న సర్పదంవతుల నొకలొట్టియ 

భతథీుంవ నుండగా గని, జాలిగొని, లొట్టియం గోలం గూల 

నను: కరాలినమా త్రాన నా లొట్టియ యా దేహాను విడిచి 

విభ్యాభరు(డై హర్షముతోో పుష్క_రాతుని(గూర్చి యిట్లనియె: 

“రాజా నీవు నా కుషకార మొనర్చితివి. ఎ ట్లన్న విను. 

రంకుమాలి యని విద్యాభర కుమారు? డొక డుండొెను. అతనిని 
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ధూవనంపదాకృష్ణ మై తారావళి యను విద్యాధ రేం దకన్య 

వలచి స్వయముగా వరించెను. అట్లు ఇరువురును స్వతం త్రించి 

నివావా మాడినందులకు ఆమెతం డ్రి, కినిసీ యిరువురును ఎటనో 

శానలో ఒండొరుల నెడంబాయునట్లు శాపము పెట్టెను. అనం 

కరము తారావళీరంకుమాలు లిరువురును తమ దివ్యభూము 

' లందు తగులము మోజీ విహరించుచు ఒకానొకప్పుడు కావవ్రభా 

వమువేత నొకయడవిలో నొకరికంటి కొకరు దూరమై యెడం 

వానీర, అది మొదలు తారావళి చెలున్రని వెదకికొనుచు పడ 

మటిసం ద్రంపుటవలిదరిని సిద్ధ మౌని సెవిత మైన యొకానొకవన 

ములో ఒక వెద్ద నె రేడుం జెట్టును తుమ్చైదల తీయని యులివుల చేత 

తన్ను కనికరమున నోదార్చుచున్నదియుం బోలె నొప్పుచున్న 

"దానిని గని తాను లేంటిబోటిరూవుం దాల్చి యం వొక్క 

ఫువ్వున తేనెం గ్రోలుచు అలవు దీర్చుకొను చుండెను. ఆ షణ 

మందే అచటికి చైవయోగంబున తత్పతి రంకునూలియు రాంగా 

కారావళీభ ప్రెంగి ఆకుసువుంబున హర్థాతిశయమున వీర్యము 

వదలినడై తేంటిరూవుమాని, తన చెలువుని చిరదృష్టుని, వెన్నె 

లను వెదకికొనివచ్నిన నెలయుంబోలె నున్నయాతనిం గూడి, తేన 

యింటికిం బోయెను. అనంతరము, తదీయనీర్యనిషి_ క్ష మయిన 

యాపువ్వు కాయ కాచి పండై దానిలోపల కాలక్రమమున 

కన్యక యొక తె పుట్టియుండెను. దిప్యజూతి వారి వీర్యము వమ్ము 

గాదు గదా. ఒకనాః డటకు ఫలమూలములనశై విజితొసు వను 
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మాని వచ్చెను. ఆయనవెంత నా నేరేడుబండు శాలి వగిలి 
యందుండి దివ్యుకన్యక వెలువడి వినయాతిరేకముతో నతని 
పాదములకు బ్రణమిలల్లెను. మునియు 'యోగదృష్టి చే నామె 

వృత్తాంత మల్ల నెణీంగి వింతవడ్కి యామెను తన య్మాశ్రోను 
మునకుం గొనిపోయి, వినయవత యని వేరిడి వెంచుచుండెను, 
కాల క్రమమున అక్కన్ని య ఎదిగి జవ్వనికాంగా, నే నొకనాండు 
ఆకాళమార్షమునం బోవుచుం గని రరూపగర్వము చేతను వలరా 

యనిచేతను మతి దప్పి, ఆనుందరిని న న్నొల్లకున్నను బలిమి 

చేత గృహింప దొర(కొంటిని. దాని యేడ్చులకు ముని వచ్చి 

నన్నుంగని “ఒరి, నీవు రూపగర్వితుం డవ, కాన కరమురోంత 
రూవుతోడి లొట్టియ వగుమ్యు వుష్కరాతనృవతిచే మడినీ 
యాశావమునుండి ము_క్టిం గాంచెదను. ఈవినయవతికి అతండు 

భర్త యగును” అని శపించెను. అశ్షే నేను నిట లొట్టిపిట్టనై 
యుండి నీవలన శాపము కుండ నైతిని. నీవును సం దృంబునడ్డరిని 
సురభిమారుత మనువర నొవ్చెడి యాతని యా క్రో మమునకుం 

బొమ్ము. లత్తీకిం గూడ రరూపగర్యము నడంచున దైన యా 

వినయవతిని బొందుము” ఇట్లు వుష్క_రాతునిత్ *6 బలికి ఆ 

నిద్యాధరుండు ఆకాశ నార్లమున నిజస్థానమునకుం బోయెను, 

పుహ్క_రాతుండును నిజనగరమునకుం జని, రాజ్యమును 

మంత్రుల కప్పగించి, గుజ్జు మెక్కి. ఒంటిగా తరలి, కృమముగా 

సడమటిసము ద్రంపుదరికి వచ్చినవాం డై * ఈసముదృము నెట్టు 
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దొంటంగలను. * అని చింతించు చుండెను. అంత నచ్చట నొక 

చండికాలయము నిర్భనము అగవజెను, రాజు స్నాన మాడి వచ్చి 

యందు దేవికి మక్కి, అచట నున్న యొకవీణను ఎవరో వెట్టి 

యున్న దానిని శేలం గొని తాను స్వయముగా రచించిన గీత 

నులచే దేవి మనస్సు వచ్చునట్లు తదీయస్తుతులు ఆవీణవిాంద 

పొడి అలంతచే రా త్రి యచటనే ని ద్రించెను. వీణా వాదనమునకు 

మెచ్చి చండికాదేవి తనభూతవర్షముచేత నతనిని సముద్రము 

నవలిగట్టున పెట్టించెను. అంతం బెల్ల వాజుగానే యతండు 

మేల్కాంచి చమూచుకొొనునప్పటికి తాను చండికాలయములో 

"లేడు, అడవిలో నున్నా (డు. అత డాళశ్చరస్థివడి లేచి క్రమ 

రచు నొక యా శ్రమముం గాంచెను. పండ్లబరువ్రునకు వంగిన 

చెట్లచే అతిథిసత్కారముగా వ్రణమిల్లుకరణిని, పులుంగుల కూ 

యులచే స్వాగతము పల్కు_కై వడిన్సి ఒప్పు మాజీన యాతపో 

_ వనమందుం జొచ్చి పుష్క రాయుడు శిమ్యపరివృతుని మవో 

ముని నొకనిం గని పాదములకుం ట్ర ణతుం డై నిలిచెను. ముని 

యితని కాతిథ్యము 'చేసీ జ్ఞానదృష్టి చే నితనివృత్తైాంతము నెణీంగి 

“ఓయి వుష్కరామయుండ్యా నీవు ఎవ లెఫొఆకు వచ్చితివో అకన్య 

వినయవతి ఇథ్యా ద్యాహర ణార్థము పోయియుున్న ది ఉణములో 

రాగలదు వేచియుండుము. అది నీ ఫపూర్వభార్య, దానిని 

ఇపుడే వివాహము కము.” అని వాకు చ్చెను. అంతట వుహ్క_ 

రాముడు మనస్సులో “త్రతంజే అముని విజితానువ్రు ఇదియే 
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యాసురభిమారుకా శృముము, నిశ్చయముగా నన్ను చండికా 
దేని సము దృము దాంటించినది. ఈ చెలువ నా పూర్వభార్య 
యని ముని పల్కెనుగద్కా ఇది చిత్రముగా నున్నది.” అని 
తలవోసి సంతసము వెల్లి విరియ మునిని “సామీ, ఈ కన్య 
నాఫూర్వభార్య యంటిరి అది యెట్లో దయచేసి చెప్పుదురు 
గాక.” యని వేడుకొనెను. ముని కౌతుకమేని విను మన 
ముట్టు వచింవ సాగాను, 

(విద్యుల్లేఖా ధర్మసేనుల కథ 

'తామ్రలిప్రియందు. విద్యూల్లఖయు థధర్మనేనుండు నని 
వణిగ్బంవతు లుండిరి. ధర్మ నెసుండు తన్ను దొంగలు కొట్టి దోంచు 

కొనంగా సభార్యుండై యగ్ని ప్ర నెశార్ధము వెడలెను. ఆ కాల 
మున నాశకాశమార్లమున నేతెంచిన యందంపు హంసదంవతు 
లను వా రిరువురుం గాంచిరి. ఆహంనలనే తలపోయుచు వారు 
చిచ్చుం జొచ్చి, పివుటివుట్టువున హంసీయు హంసంబునై ,భార్యా 

వతులుగానే కూడిరి, ఒకానొకప్పుడు ఆయంచలు వర్షాకాల 

ములో ఖర్జూరవృతీముమిోంద గనాంట నివనీంచు చుండంగా 

తుపాను వచ్చి చెట్టు వడిపోయి వానికి వియోగము కలిగను. 

గాలి నిలిచిన తర్వాత నాంసము వాంసీని నీళ్లలోను చెటును 

లందును వెదకి కానక, పహాంనలకు వర్ధా కాలనేవ్య మైన మానస 

సరస్సునకా పోవుచున్న యొకహంనిని దూరమునుండి కని తన 

భార్య యని యాస గొని, స్మ రాతురమై, వెంట జని మానసము 
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చేరి యచట వా_స్త్రవమయిన తనభార్య్వంగని దానితో శ్రీడించుచు 

వర్గా కాలముం గట్ వెను పిమ్మట నివో రార్భము ఆ హంసదంవ 

తులు ఒకకఠకొండకొమ్థును చేరి యుండంగా వేటశాం డొకండు 

కని హంసీని కోలం గనాల్చెను. దానిం గని హంస వెజు గొని 

దిగు లొంది ఎటకో సలాయిత మాయెను. అంత నాబోయ 

యాచచ్చిన యంచను శై.కొని ఎవరినో సాయుధులను పలువ్రరను 

పురుషులను ఆదారిని వచ్చుచున్న వారిని దవ్వులం గని, వారు 

హరింపకుండ దానిని తొందరతొ ం౦దరగా క త్తీతో వచ్చగడ్డి 

కోనీ యాగడ్డిలో దాంచివేనెను. వారు పోయినవిమ్వట వాడు 

వచ్చి వుచ్చికొనుటకై గ డ్రికువ్పను తొలగ ద్రోయునంత, 

. యాగడ్డితోయగూడ కోంతవడియున్న హంసి మృతసంజీవనీరసము 

సోకి బ్రతికిన దై ఎగిరిపోయెను. ఇంతలో హాంనయు ఒకసరస్సు 

కడం గూడియున్న యంచవిండుం గాంచి తనచెల్న అందుంగ లదని 

_ బ్రమనీ వానితో. జేసెను. ఆవేశ నటకు చెంబడి యొకండు 

వచ్చి వలపన్ని యాహంసల నెల్ల బంధించి కూర్చుండి భుజింపం 

దొడంగెను. ఆతుణమున నటకు ఆవహాంనీ తనభ_ర్తను వెదకుచు 
వచ్చి దానియవస్థం గాంచి దిగు లొంది దిక్కులు సూచి గతి 

గానకుంజెను. ఆసమయమున నటకు ఎవడో ఒక పురుషుడు 

నచ్చి చెబువుగట్టున వలువమిోాంద తనరతనాల కంచె నుంచి 

స్నానము నేయుచుండ, హంసి యతనికిం చెలియనీక యాకం 

బను హరించి తెచ్చి చెంబడికిం జూవుచు దగ్గఅదగ్ధజణంగానే 
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మింట నెగురుచుంజెను. అంతట వాండు ఆరగింపు మాని దుడ్డు 

గుదియను శేలం గొని, పిట్టలను వలతోడ నచటనే యుజ్జగింది, 
హంసీమిోందనే కన్ను వెట్టి వంబడించెను. హంసీయుం బోయి 

దూరమున వాండు భూచుచుండ నొకకొండకొమ్థున నా రత్ర 

నాలక ౦కును పెళ్టను. వాడు దానిం గొన నాకొండ నెక్క_ం 

దొడంగాను. అంత హంని వేగంబునం బోయి వలలోని తన 

మగనిచెంత చెట్టుపై కునుకుచున్న యొకకోంతిని ముక్కుతో? 
గంటం బొడిచెను. కోంతి వెజచజీచి వలవై కుజికి డానిని త్రెంచి 
వేసెను. అంతట హంస ెల్లను నేమంబున వెలువడినవి 
ఈహాంసీయు దీనిహంనయు ఒం డొంటిం గలనికొని తమతమ 

వృత్తాంతంబులు చెప్పుకొని యశథేచ్చము విహరించుచుండినవి. 

చెంబడివాండు కంచం గొని మరలి పిట్టలం దిను నాసచే చెబువు 

కడకు వచ్చు నంతటికి ఆప్రురుషుండు కంచెను వెదకికొని కానక 
వానిచేతం గాంచి బెదరించి గ్రహించి సురెకత్తితో వాని కుడి 

చేయి దజీగివై చెను. ఒకనాడు ఆహంసలు రెండును తానుర 

వూ వొకటి గొడుగుంగాగొని నడివగలింట చెజువునుండి మింట 

విహరించుచు తణములో నొకయటియొడ్డున శివవూజాధురం 

ధరుం డైన యొకమునీంద్రుని యా శ్రమముమిోాందు గాం బోవు 

చుండినని. బోయ యొకం డప్పు డారెంటిని ఒక్కకోలనే 

గూల్చెను. వానితామరగొడుగు అపు డాముని వూజించుచున్న 

రీవవీంగముశిరమునం బడెను. బోయ యారెంటను హంసను 
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తాంగకొని హంసిని ముని కిచ్చెను. మునియు దానిని శివునికి 

నై వేద్య ముసంగాను. పుష్కరాత్రూ, నీవే ఆహంసనవు. లింగ 

ముపె మా సొడుగుందామర వడినవుణ్యము చేత నీవ మవో 

రాజవుగా జన్మించితివి. ఆ హంసీయే వినయవతి _ విద్యాధరి, 

విశేషముగా డానిపొలచే శివుడు వూజలొందెను గాన 

నది యీవిద్యాధరిగా జన్మించినది. పట్లు ఈమె నీకు ఫూర్వ 

జన్మ భార న్డ్" 

విజితాసు విట్లు వలుకంగా పుమ్మరాముండు వెండియు 

నతనిని “సాగరా, అన్ని ప్ర వేశము ఎల్ల పాపములను దహించు 

నది గదా మా శీల దానివలన వతీజన్మము సంభవించినది * 

అని ప్రశ్న చేసెను. ముని యి ట్లనియె:.. ప్రాణి యేజంతువుం 
దలపోయుచు మృతి జెందునో ఆజంతునుగాం బుట్టును. _ అందు 

లకు దృష్టాంతము! 

లావణ్యమంజరి కథ 

ఫూర్వము ఉజ్జయనీ నగరనుందు నైస్టిక ద్రివాచారిణి 

లావణ్యమంజరి యని యొక శ్రూహణ కునూరి యుండెను, 

అట్టుండి యామె యొకతతని కమలోదయు డను వి వ్ర యువం 

గాంచి యతనివై తగు లూని విరాళచిచ్చునం (గ్రూగుచుండియు 

వృతలోవము నొల్లక గంధవతియొడ్డునకుం బోయి యాతీర్థం 

బుక నతని పొందునే భావించుచు చేవాత్యాగ ము చేసెను, ఆభా 

వనచేత రూపవతి యనువేర వెళ్ళగా ఏకలవ్య నగరమందు 
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జనించి సంభోగలంవటమొ యుండెను, తీర్గ వృత సృభావముచేత 

నాచేడియకు వూర్యజన జ్ఞానము కలిగి యుండెను. ఒకనాం 

డా వళ్య మాటల వరుసను చోడకరుం డను శ్రూహ్హణునికి 
జాపకునికి జవకాలవముం బేకచి తత నలయు నని తెలియ? 

'జెవ్చుచు తనపూర్వజన్న వృత్తాంతమును వర్ణించెను. తుదిని శుద్ధ 

సంక ల్పమొ పశ్య యయ్యూను సద్దతిని చొం'దను. అయే సన 

ఎవండు బేనిని చింతించుచు డిందునో వాండు అదిగా పుట్టును. 

ఇట్లు అెలిపీ మునీం ద్రుండు రాజును స్నానమునకు 

పోయి ర మని పంపి తానును ముథ్యాహ్నసవనమును నిర్వర్సిం 

చెను. పుష్క రాఘుండును అడవియటియొడ్డునకుం బోయెను. 

అట ఎన్నండుం గని యెటుంగమిం గుతూహలంబుచేత నాకా 

అడవిం గన నచ్చిన మింటిమానికపు వెల్లో యన నొప్పుచు 

వినయవతి పువ్వులు గోయుచుంజెను. ఆమెం గని యుత్సుకుండై 

యామె యెవతెయోూ యని యతండు జిజ్ఞాసించుచున్నంతలో 

నామె కూర్చుండి నై పరముగా సఖితో * సఖి వూర్వము నన్ను, 
గోరిన విద్యాధరుండు శాపము క్షుడై వచ్చి, నేడు నాకు భర్త 
వచ్చు నని చెప్పిపోయినా(శు.' అని వచించెను. సఖియు్యు ముని 

కన్యక కి ట్లనియెోఈదినము వేకువను నేను వినుచుండంగా 

విజితాసు మునీందుడు ముంజేశుం డనెడి శిష్యునిం బిలిచి WW 
“వత్సా, తరగా పోయి తొరావలీరంకుమూలుల నిటకుం దోడి 

తెమ్ము. ఈదినము వారికూంతురు వినయవతికిని పుష్క రాతుని 
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కిని ఇట వివాహము జరుగును.” అని ఆన తిచ్చెను. వల్లె యని 

ముంజకేశుండును పోయెను. కావున, చెలీ, రమ్ము మనమును 

ఇప్పుడే ఆ శృ మమునకుం బోవుదము.”_ఆమాట విని వినయవతి 

యావెలితో కూడ నా శ్ర మమున శేలొను. వువ్క్మరామయుండు 

ఆసంభామణయొల్ల త స చాటున నుండి విని కామాగ్ని 

సంతావ శాంత్యర్థమో యన ఆయేట స్నానము చేసీ విజితాసుని 

యా శ్రమమునకుం బోయెను అచటి కప్పటికీ తా రావళీరంకు 

మాలులు వచ్చియుండిరి. వారికి రాజి వ,ణమి ల్లైను. వారును 

రాజును సత్కరించిరి. మునులును వివాహకర్మ నెజవేర్చ వచ్చి 

యుండిరి. అంతట విజితాసువు మూర్తి దాల్చిన మజీయొక 

హవిర్భుజుండో. యన నొప్పుచు తన 'లేజస్సులచే 'వలుం గొందు 

చున్న వివాహవేదికయందు ఆ తలిదండ్రులచేత వినయవతిని 

పుృష్క_రాతునికి దానము చేయించెను. ఆసమయంబున రంకు 

మాలి యల్లునికి ఆకాశ గామి యైన దివ్యురథ మొకటి యొసం 

గాను. * ఈమెతోంగాడ చతుస్పాగరసమేత యైన యీ భూమి 

నెల్ల నేలుదువు.” అని విజిత"*సుముని వర మిచ్చెను. అనంతరము 

పుష్క_ రాతు(డు మునీం ద్రునివలన నెల వొంది వెండ్లికూ. 

తుతోయాడ గగనగామిమైన యాతే నెక్కి సముద్రము దాంటి 

తన నగరనునకుం బోయి ప్రజల కెల్ల చం దోచయమువోలె 

కన్నుల పండు వొనర్చిి అటనుండి రథ పృభావముచేత భూ 



1262 కథాసరిత్సాగరము. లం. ౧౧. త. 3. 

మండల మెల్ల జయించి చక్రవర్సియై వినయవతితోం గూడ 

చిరకాలము సకలభోగము లనుభవించుచుండాను. 

దేవా, యిట్లు అలవిమాజ్న పనులు సైతము చేవతాను 

గృహముచే స్వారస్యముగా సిద్ధించును. నీకును కలలో నగపడిన 
గౌరివల్లభు కటాతముచే అభీష్టము త్వరలోనే నెజివేటును. 

విచి త్రకథకునివలన ఈ కథను విని మృుగాంకదత్తుండు 
శ శాంకవతిని బడయ నువ్విళ్లూరుచు మంత్రి కుమారులతో 
గూడ ఉ యినికి సయనము కును. 

3౩_.వ తరంగ ము. 

ఫు 
మృగాంకదత్తుండ్లు ఉజ్జయినికిం దరలుట. 

ఈ వడువున మృగాంకదత్తుడు బేతాళుండు చెప్పినట్టి 
యాకర్మ నెన రాజు కొ మారితను శ శాంకవతిని కోరినవాండై, 

రహస్యముగా నగరమునుండి : మంత్రు, లెల్లరతోడను మహో 
వృతిక వెషమున నుజ్జయినికిం బోవుటకు కలయం బలికికొని, 
యందులశి మంచపుంగోడు సృునుకలు ఇత్యాదివరికరములు 
సమకూర్చ భీమపరా క్రముని నియమించెను. వానినెల్ల నతడు 
నేకరించి తన యింట నుంచుకొనియుండుటను వేగువాని 

వలన వెద్దజేని ముఖ్యమం త్రీ యెజింగి యుండెను. 9 ట్లుండ 
నొకనాండు మృగాంకదత్తుండు 'మేడమిాంద తాంబూలము వేసీ 
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కొనుచు నడచుచుండి తాంబూలరసమును (క్రింది కుమిసెను. 

అది దై నయోగమున నాసమయమందు ఆదారిని క్రిందంబోవు 

చున్న యామం త్రి, నెత్తిమో(దం బడెను. మృగాంక దత్తుం డత 

నిం జూడ లేదు. ఉమినీనవాండు మృ గాంకదత్తుం డని మంత్రి, 

తెలిసికొని స్నా నశుద్ధుండై ఆయవమానమునకు మనస్సులో 

పగం బూని యుండెను, ఆమలునాంజే యాకన్మీకముగా నమర 

దత్త మవారాజునకు విషూచికావ్యాధి కలిగాను. అబే సం దని 

యా మంత్రి, ఏకాంతమున రాజును అభయము వెండి యిట్లు 

బోధించెను. “వభూ, భీమపరా క్రమునియింట నీ కువూరుండు 

మృగాంకదత్తుండు నీ మోంద నభిచావ ప యోగము చేయుచు 

న్నాడు, పది వొానం గ లిగినవ్యాథి. నేను వేగువలన వింటిని, 

ప్రతర్ణతముగా కనవచ్చును. కాన వాని నాత్తజు( డని కొొంకక 

| 'దేహమునుండి వ్యాధినింబొ లె దేశమునుండి వెడలంగొట్టుముం 

ఈమాట విని యమరదత్తుండు. ఏవియుం దోంవక తత్ధ్ర ణమే 

ఆ విషయమును కని ర మని ఫీవువరా (క్రముని యింటికి తన 

నేనావతిని బంవెను. అతండు వెంటనే పోయి భీమవరా క్రముని 

యింట తల వెండ్రుక లకట్టలు లోనగు వస్తువులు దొరకంగా చానిం 

గొనివచ్చి రాజునకు. జూ వెను, అంతట కినుక రెట్టించి రాజు 

'నావుత్రుఃడు రాజ్యలుబ్ధుండై యిట్లు నాకు ద్రోహ మాచరిం 

చినాడు, వానిని వానిమం త్రులత్ ంగూడ ఇప్పుడే రాజ్యము 
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నుండి తబువు వలనీనది* యని నేనావతి కాజ్ఞావీం చెను, నమ్మిన 
అద్రి 

వ్రభువు మం శ్రుుల కవట ప యోగను నె బ్లబుంగ నేర్చును ? 

దళ వాయియు పోయి రాజాజ్ఞను నివెదించి మృ గాంక 

దత్తుని మం త్రి కువూ+రులతోంగూడ నగరమునుండి వెలువళిం 

చెను. మృ గాంకదత్తుండు ఐశ్వర్యమును సరకు గొనక సంతనించ్చి, 

వినాయకుం గొలిచి, మనంబున తల్లి దండ్ర్రులకుం (బ,ణమిన్ల, 

అయోధ్య వెలువడి దార మేంగి ఆవ్రచండళ్రి (వముఖ సహ 

చరులు పదిమందితో ఇ ట్లనియె:.. “శ క్రిరతీతుం డని కిరాత 
రా జొకం డున్నాండు, అతండు నాకు సవా థా్యాయియు బాల్య 

“5a వ అధ వ న్య వ విచ్రైండును. పూర్వము అతనితం డిని మాతం డ్రి యుద్ధములో 

బంగిం జేయంగా నతండు తనకు మాటుగా తనకువమూరుని నితనిం 
అ 9 3 బూంటకాంపుగా నిడెను. వీముట తండ్రి, 'కాలధర్మము నొం 

దంగా నావిన్నపమున మాతండ్రి యితనిదాయాదో ల నోడం 

గొట్టి ఇతనిని తండి, 'రాజ్యమున నిలివెను. మనము ఇప్పుడు ఆ 
9 కీ ERE రా మిత్రు నికడకు పోవుదము. వీవ్యట క్రమముగా శశాంకవతిశై 

యుజ్ఞయినికి పోవ్రదము. అంతట మంత్రులును వల్లె యన నత 

డటకే పయనము నేయుచు నడువు నొక మవోరణ్యమునం 

బడెను. అం చెచటను చెట్లు లేను, నీళ్లు లేను అందు వారు 
తిరిగి తిరిగి వెసర్కి యొక తావున నొక సరస్సును దానిగట్టున నొక 

యెండు మ్రూంకునుం గనిరి, ఆందు సాంధ్యవిధు లాచరించి 

జలము ద్రాని మృగాంశదత్తుండు బడలీకచే మం శ్ర అతోలనాడ 
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ఆ యెండుమ్రూని, క్రి కింద బరుండి నిద పోయెను, రాత్రి వెన్నెల 

కశాయుచుండగా మృగాంకదత్తుండు ఫు మేల్యొని త స ఆ 

శుష్క_వృతుము క్ర, క మముగా వత్త్రపుష్పఫ లసమృద్ధ మాయెను, 

పండినవండ్లు Ry రాలుచుండొను. అంతట మృగాంకదత్తు-డు 

మంత్రు, లను 'మేులుకొలివి ఆయద్భుతముం జూ వెను. అందుల 

కాళ్చర్యమగ్నుు లైన యాసచివులతోంగనాడ తానును తీయని 
యాపండ్లను భుజించెను. అందటును తినంగానే చూచుచుండం 

గానే ఆమ్హాను తణములో 3 ఛాహాణ కుమారు డా 

మెను. అతనిని మృగాంకదత్తుండు ఆశ్ర ర్యువడి యడుగలాా 

ఆతడు నిజవృత్ర్తాంతము నిట్లు వక్కాణించెను. 

శ్రుకథి వృత్తాంతము. 

అయోధ్యలో దమధి యని ద్విజోత్తముం డుండెను. నే నతని 
పుత్రు 6 డను శ్రతధిని. ఒకప్పుడు కణిను వచ్చి నాతల్లి మృతిం 

- జెందంగా మే మిరువ్రురము "దేశముల వెంట: దిరుగుచు ఇ చ్చోటికి 

వచ్చితిమి. ఇట నెవరో మాతండ్రికి అయిదుపం డ్లిచ్చిరి. ఆయన 

యాక(ట డస్సియు మూండు నాకొసంగి శెండు తన కుంచుకొని 
స్నానార్థము చెజువుం జొ చ్చెను. ఆయన మరలి వచ్చునంతలో 

నేను ఆరెండు ఫలనులనుంగూడ భక్షించి నిద్రితుండను బోలె 

కొయ్యవ లె పరుండియుంటిని. ఆయన సా ఒనమై వచ్చి నేను 

కపటంబున కొయ్యువ లె నుండుట నెజింగి, నన్ను “ఇచటనే చెటు 
వుగట్టున ఎండు చెట్ట వై యుండుము, వెన్నెలరాశ్రుల నీకు పువ్వు 

80 



1266 కథాసరిత్సాగరము. లం. ౧౧. త. ౩. 

లుం గాయలుం గలుగును, ఒకప్పుడు, అతిథులను వండ్లచే తృ 

పులం జేసీ ఈశావమునుండి విము _క్టీ నొందుదువు. అని శవీం 

ను. అంత నేను శుష్క_వృతుమనై చిరకాలమున కివుడు నా 
ఫలములను మిరు భ వీంచినపుణా్యాన కానము_ క్రి నొందితిని. 

రసాయననీరాళనుల వృత్తాంతము. 

ఇ ట్రతండు తసవృత్తైాంతము చెప్పి మృ గాంకదత్తు నతని 

వృత్తాంత దుడుగంగా, నతండును య థాస్థతముగా వర్ణించెను, 

నిర్బంధువు నీతిళాస్త్ర పారంగతుడు నాశ్రుతధి మృగాంకద 

తుని నన్ను నీయనుచరునిగా నంగీకరింవు మని వరము వేండెను. 
మృ గాంకదత్తు డంగీకరించి యారాత్రి నటనే గడవ్కి మలు 
నాండు మంత్రు లతోను శ్రుతధితొ ను తరలి పోయెను. వా రట్టు 

కరిమండిత మనువేరి యొకయడనిలోం బోన్రచుండంగా ఏవరు 
పురుషులు దురాకారులు శేశభూయిస్ట్థులు వచ్చి, తమ్ముం గని 

యాళ్ల 'ఎరఫథవడుచున్న మృ గాంకదత్తునితో వినయఫూర్వకముగా 

నిట్లు విన్నవించిరి. “మేము కాశిలో. బుట్రితిమి, రాయు 

గోధనముచే జీవించు చుంటిమి. అనావృష్టి, చే ఆనీమలో పచ్చ 

గడ్డి వేలుకి *“ళనాడ మాడిపోలాూ, మేము ఆవులం దోలుకొని 

తృణసమృద్ధ మైన యీ ప్ర దేశమునకు వచ్చితివి. అట మాకు 

బావినీరు రసాయనభూతము, గట్టుమోంది చెట్టులనుండి రాలు 

కరక తాడియునీరికల యూంటుతోడిది. ఆనీరు త్రాగుచు పాలు 

నేవించుచు నున్న మాకు ఈనిర్ణనవనములో ఐదువందల వత్న 
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రములు గడచినవి. అంద్మవలన బేవా, మేమి ట్లున్నారము, 

మారును వమూపుణ్యమున అతిథులు దయ చేసితిరి, "కాన మా 

యాశ్రమమునకు రండు. * ఇట్లు వారు వేండుకొనలగా మృ 

గాంకదత్తుండు అనుయాయి సమేతుం డై ఆ యా శ్రమమునకుం 

బోయి. -రాది రూప మయిన వారి యాతిథ్యమును గ్రహించి 

యాదిన మటం గడ పెను. 

మృ గాంకదత్తుండు కి రాతవతిం గలయుట. 

వుజునాండా. వేకువను వెలువడి యతండు దారిలో 

నానానినోదములు సూచుచు క్రమముగా కిరాత దేశము చేరెను. 

ముందుగా తనరాక నెబ్ంగింవ శ్ర్రుతధిని తనమిత్రు య డయిన 

కిరాతపతి శ_క్రిరమీతునికడకు పంపెను. కిరాతనాయకుండును 

శెలిసీకొొని ఎదురువచ్చి వ్ర ణమిట్లి మృ గాంకదత్తుని మంత్రులతో 

గూడ తన నగరమునకుం గొనిపోయెను. మృ గాంకదత్తుండు 

తనరాకకుం గారణముం అెలిపీ యటం గొన్ని నాళ్లు కిరాతరాజ 

కృతోపచారము లంగీకరించుచుం గడవి, యతనిని వలనీనప్పుడు 

తనకు సావాయ్యము చేయుటకై సన్న ద్ధునిం జేసీ యట నిలిప్కి 

మంచిదినమున మరల తనలో పండ్రైండుగురుగా నుజ్జయినికి తర 

లెను. దారిలో నొక నిర్దనారణ్యము వొచ్చి పోవుచు నొక 

చెట్టు క్రింద విభూతి కృష్ణాజిన జటా ధరుని ఒక తపన్వీని గాంచి, 

అనుచర సహితుడై యతని “స్వామి, తమ రిట నేల యీనిక్ట 
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నారణ్యంబున ఒంటరిగా నున్నారు? * అని యడిగెను. తావ 

సుండు చెప్పం దొడంగెనున_ 

పారావతనాగుండు మృగాంకదక్తాదులను శవీంచుట 

“నేను శుద్ధకి _కీ యను మవోగురుని శిష్యుండను, నానా 
మంత్ర సిద్ధులు 5 ea డను. అట్టి నే నెకనాండు సులకుణుం 

డయిన యొక తు త్తియ కుమావనికి ఆవేశము రప్పించి యడుగ 
నతండు నానావిధముల సిద్ధావ షధులను రసములను మే త్రముల 
నుం జెప్పి వెండియు నిట్లు వక్కా_ణించెను. “ఇ్రచటి కు "శ్థేకమున 

నింథా్య్థరణ్యములో నొంటిది శింఛుపావృతుము కలదు. దాని 

క్రింద నొకగొప్ప నాగేంద్ర గృహము కలదు. అది తడిదుమ్థు 
గ్ మిన జలముగా సన వముథ్యాహ్న కాలమున మాత త్రము 

1 డిం చుచుండు హాంనదంవతులతోడి సరస్సుగానుండును, es 

as పారావత నామభేయుండు నాగంద్రు ( డున్నాండు. 

వానికి దేవాసుర సంగ్రామలబ్ధము సాటిలేనిది కత్తి యొకటి 
కలదు. దానివేరు చైదూరగ్థి కాంతి. దానిని ఏ నరుడు సాధిం 

చునో అతండు సిద్ధుల రా వై ఓటమి యెొజుంగక సుఖ ముండును. 

వీరులు సాయ మున్న యెడల ఆకత్తి దొరకును. * బ్రట్లని ఆ 
కువూరుండు ఆవేశమునం జెన్ప్చంగా నే నతనిని ఆవేశము మాన్ని 
వదల్సి అది మొదలు లాంతిచింత లేక ఆక త్తిని సాధించుటకు 
సవాయులశై యా భూమండలం బెల్లం బరిభ్రమించుచు చే 

కూడక చబెంగగొని యిటకు చావ వచ్చితిని.” ఈ వృత్తాంతము 
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విని మృగాంకదత్తుండు “నేనును నామం శ్రులును నీకు తోడు 
సడెదము అనెను. 

అంత నా తావసుండు కరము సంతనీంచి అడుగులకు 
ససరు పూసి తత్ప్రభావముచే సమృగాంకద_త్త తదను చరుం డై 

యా నాగభవనము కడకు బోయెను. అనంతరము తావసుండు 

| ఆనవాళ్లంబట్టి దానిం గనిపట్టి రాత్రి మం త్రములచే దిక్కులను 

బంధించి అందు మృగాంకదత్తాదులను నిలిపి మం త్రి ంచిన 

యావాలతో ఆధూూళిం గొట్టి; అందుండి జలము బయలువడు 

న ట్లొనర్చి, నాగదమన మంత్రములతో హోమము చేయ నారం 
భించెను. అవ్వు డుప్పతిల్లిన యశకాలమేఘాది విఘ్న ములను 

క మం త్రశ క్రిచె శెలిచెను. అంతట నా శింళుపావృతుమునుండి 

యొక దివాన్టంగన 'వెలువడిన్నదె గతనంపు రవణంబుల రవళిచే 

మోహమం త్రము పఠించుచున్న దియుం బోలె వచ్చి తణములో 

, కాపసునిమనస్సును ,క్రేగంటిచూపుకొనలతో చిల్లులు ఫుచ్చెను. 
ఆఅచొప్పున ధైర్యము వారించి యామె యతనిని గబ్బిగుబ్బలం 

' గనుంగిలించెను, అంత నతండు మంత్రము మణచి హోమంపుం 

గంండను (క్రిందపడ నిచ్చెను. ఆ సందు గని పారావతనాగుండు 

ఇల్లు వెలువడి కల్పాంతమున వర్షించుచున్న 'మేఘమువోలె గ రిం 

చెను. కంటిముంటల చే వెజగొల్పుచు అట్లు గర్జించుచున్న యా 

నాగునిం గన్న మాత్రాన దివార్థింగనను గోలుపోయి తావనుండు 

గుండె ట్ర దలై మృతి నొందెను. అతడు బావంగానే నాగుండ్యు 
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కోపా వేశము త్య యతని సహాయులను మృగాంక దత్తాదులను 

“మారు నిహ్మా_రణము గా వీనితోం చేరి యిట్లు వేనిలిరి గాన 

కొంత కాలను ఒండొరుల నెడణబాయుదురు.” అని శపించి యద్భ 

ళ్యుం డాయెను. తత్త ఇమే కావ వ్ర భావముచేత కన్నులు చీశట్లు 

కొని చెవులు చెవుడ్చడి మృగాంకదత్తాదులు ఒండా 'రువులం 

జీరుచు వెదకుచు ఎటశెటకో పోయి నిలిచిరి. అంతట మృగాంక 

దత్తుడు రా త్రిమాయ ముగియగా వంత్సులంబాని యొంటిగా 

అడవిలో నిటు నటుం (గ్రుమ్హరు చుండెను, 

వ్రన్విధమున రెండుమూండునెలలు కడచిన తర్వాత ఆక 

స్మికముగా శ్రుతధి వెదకికనివచ్చి మృగాంకదత్తుని క లసీకొనెను, 

అట్లు వచ్చి హర్ష పుం గన్నీళ్లతోం బ్ర ణమిల్లిన యా శ్రుతధిని 

గౌరవించి మృగాంకదత్తుండు మంతు)లవా ర్త 'మీ మని అడుగ. 

గగ్యా “వారిని నెను గనలేదు, కొని వా రందటు ఉజ్జయినికిం 

బోవుదు రని తలంచెదను, అది గదా మోరందటుం బోవలసిన 

చోటు” అని శ్రుతధి యూబుడించి చే రేవించెను. అంత నతనిం 

గూడి మృగాంకదత్తుడు క్రమముగా నుజ్జయినికీ పయనము 

సాగించెను. కొలంది దినములు నడచినంతట డారిలో నొక 

నాయడు ఆకస్త్మీ కనుగా విమలబుద్ధి వచ్చి క లనికొని మృగాంక 

దత్తుని ఆనందబాస్బ్సవూర్ణ లోచనుం డై ప్రణమిల్లెను. అతండును 

సంతసించి ఆ నిజమం త్రి ని గవుంగిలించి కూర్చుండ నియమింభి 
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కడవ మంత్రులవా ర్త యేమని యడిగెను. ప్రియభృత్యుండయిన 

మృ గాంకదత్తునిత్ విములబుద్ధి యి ట్లని చఇన్చెను 

విమలబుద్ధి కథ. 

దేవా, నాగశావపముచే వా రెట శేగిరో నే నెబుం 

గను. కాని వారు నిన్ను మజలం ౫నసూడుదు రని మాత్ర 

మెటుంగుదును. ఎ శ్లైణింగితినో చెప్పెద వినుము --- అట్టు 

చేను నాగశొవముచే ఎటనో పోయి వడి యడవికి తూర్పుభాగ 

ములో తిరిగి తిరిగి యలపీ యుంటిని, అంతట సజ్ఞను( డొకండు 

నన్ను బ్రహదండి యను మవార్షియా శ్రామమునకుం దోేడౌని 

పోయెను. 

సంసారచ క్రము. 

అట నాబుషి యిడిన పండ్లు భుజించి నీరు గ్రోలి నేదు 

చేరి అటనే యిటు నటుం దిరుగుచు ఆయా శ్రమము చెంతనే 

యొక మవోగుహూం గంటిని. అంతట కౌతుకముచేత లోనికి 

పోలా నచట మణిభవన మొకటి యగవథజెను. నేను కిటికీల 

ఇండ చూడ దొరశొంటిని. అంత నాభవనములోన నొక చెలువ 

శేంటటతోడి చక, మొకటి తివ్వుచుండెను. వీమట తేంట్లు అట 
గ Uy Wy దా గా 

నున్న యొకయెద్దును గాడిదను వెవ్వేఖుగా నాశ్రయించినవి. 

అంతట ఎద్దు పాలను గాడిద నెత్తురును గ్రక్కినవి. దానిమింది 

కేంట్లు ఆపాలను, దీనిమోందివి ఈనెత్తుటిని త్రాగి; అవి తెక్లని 

నియు 9ివి నల్లనివియు నై, అన్నియు సా లెక్టురువు లై వలలు వన్న 
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సాగినవి. అందునై తమతమ విష్టలచేత ఇరు దెగల త్రాళ్లు రచించి 

నవి. తెల్లవి తమ త్రాళ్లలో మంచిపువ్వులను, నల్లవి తమ త్రాళ్లలో 

విషపుష్పంబులను చేసీకొన్నవి అంత నాయాముపాశములలో ' 
నాయా సాలె లేంట్లు సుఖం బుండంగా వెనుంచా మొకటి 

అెల్లవడగయు నల్లపడ గ యుం గలది వచ్చి ఆయావన్నె తలతో 

ఆయావన్నె సాలీని కజుచినది. అంత నావెలువ వాని నెల్ల. 

వివ్వేటుకుండలలో చేసినది. ఆవి యెల్ల అందుండి బయలువెడలి 

వెండియు నా పాళములకే తీగులుకోొన్న వి. విషప్పుస్పముల 
వలలలోనివి విషవేగముచేత నేడువం దొడంగినవి. దానిం గని 

లాంతివలలలోనివి సయితము వడువం దొడంగినవి. ఆయేడ్చు 
నకు అట సమా-ధినిషస్టుం డై యున్న యొక ముని భ్య్యానభంగ 

ముంది నీనిం గని కనికరించి. నుదుటినుండి నివ్వుమంటలు 

సారించెను. ఆమంటలకు తా న్లన్నియు కాలిపోంగా నాసాలె 

కేంట్లు గొట్టముగా నున్న యొకవగడంపు డండములోో దూటి 

దానినెత్తిని చేదీస్యమూన మైన వెలుంగులో నడంగి పోయినవి... 
చక్ర, వృషగర్భభములతొ్ంగూడ ఆస్తీ అదృళ్య యాయొను. 

నీటిలో నరణ్యదర్శనము, 

దాని కాశ్చరస్థివడు చు నే నచటనే త్రిమరుచుండంగా 

నట మనోహరమైన పుష్కరిణి యొకటి యగపడెను. అది పద్మ 

ముఖముతో తేంబియులివులతో నన్ను, రావోయి యని 

సీలుచుచున్న ట్లుండాను. నేను గట్టునం గార్చుండి దానిసొంప్ప 
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వరికించుచుండంగా నీటిలో మవహారణ్య మొకటి కాన వచ్చెను. 

ఆయరణ్యములో బోయ యొకడు తాను పెంచిన వదిబావా 
వ్రల నీంగంపుంగగొదమను తనకు లొంగ దామ నని కోపగించి 
యడవినుండి తణిమివేనెను. ఆనీంగము వుణటియొక యడవి 
లోనికి నీంహిళబ్దమును విని దానిశై యీంసచు దారిలో 
వెనుగాలిచేత బాహువుల నెల్ల కోలుపోయెను. అంతట బొ 
కడుప్రువాం డొకండు వచ్చి నింహమునకు మరల 'బావూువనుల 

నన్నిటినిం గరా ర్చను. అనంతరము నీంహము నీంహికొటుకు 

దానియడవికిం బోయి అట దానివై క్లేశ మనుభవించి, దానిని 
శైకొని దానిం దోడ్కొని తన మొదటియడవికిం బోయెను 
భార్యాసమేత మై వచ్చిన యా యేను-గుగొంగం గని బోయ 
అడవిని దాని కప్పగించి తా నటనుండి వెడలి పోయెను. 

దీనిని కూడ నేను గని యా శృమమునకుం బోయి, ఆ రెండు 
. వింతేలను మహర్షికి బ్రహదండికి ని వేదించితిని. శ్రీ కాలవేది 
యామవోముని నెన గూని నాతొ నిట్లనియె. “వత్సా, నీన్ర 
ధన్యుండవు, వర మెళ్యరుం డనుగృహించి నీ కిదియెల్ల గనంబజిచి 

నాడు. అక్కడ నీ కగపడిన య్యాస్త్రీ మాయ సుమా ఆమె 
త్రిప్పుచున్న యాచ కృము సంసారము, అందలి యాతేంట్లు జంతు 
వులు ఆ నవృహభ గర్లభములు థరాథర్శములు, అవి గృ కక్కిన 

మాపాలును నెత్తురును వుణర్టి పాపములు. వానిన్ సల్పి యా 

తేంట్లు తెల్లనివియు నట్లవియు నై. ఇరుజెజుంగుల సా'లెప్పురువు 
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అ. తమతమ శ క్లికొలంది పు త్రకళ త్రాది రూప మయిన వల 
(శ్రాళ్ళను మంచివువ్వులవంటి సుఖములతోను విష పుష్పముల 
వంటి వైన దుఃఖములతోను కూడుకొన్న వానిని చేసికొని తమ 
తమచెసిన వానియందు తాము తగుల్కొన్న వై పావరూపుగల 
దైనకాలముచేత శుభాళుభము లనెడు నోళ్ళ చేత యథా క్రమ 
ముగా చంవంబడినవి. పిమవుట నవి కుండలరూపున నానాజంతు 

జాతులయందు, స్త్రీరాపైన యామాయ చేత నెయంబడిననై, 

అట జన్సి ంచి వురల మునువటియ ప్లే తవుతవుకు సమానము 

లయిన తేల్లరూపములను నల్ల రూపములను పొంది క్రమముగా 

సుఖదుఃఖము లొసంగు జూలపాళరూవ పుత్రాదులం బడసీనవి, 

అంతట నల్లనివి తమవలలలో తామే తగులుకొని దుఃఖ మను 

విషముచే నో వాంది బెంగ గొని పరమేశ్వరుని శరణు వై మొజ 
వెట్ట నాగినవి. దానిం గని విర_క్టి వొడమి తేల్లనివి సయితము 

తమవలలలోనుండి తము కావు మని ఆ పర మేళ్వరునిశే మొణి 

వెట్టం దొడంగినవి. అంతట నా తావసుండే పరమేళ్వరుండు. 

మేల్కొని జ్ఞానాగ్ని జ్వాలలచేత ఆ యెల్లజంతున్రలయు వల 

శ్రాశ్లను 'కాల్చీపెనెను. అంత నవి వగడంవు గొట్టము ననగా 

నూరి మండ లమును జొచ్చి డానివై నున్న పరమవదముం చేరి 

నవి. అంతట చక్రమువలె తిరుగుచుండు సంసారముతోను 

వృషఖరములుగా నగవడిన యాథధ ర్థాధర్శ ములతోోను ఆ మాయ 

మాయ మైనది. ఈతీరున సంసారములో మునింగి పుణ్యపాప 
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ములచే అెల్లనివియు నల్లనివియునై యుండు జంతువులు తుదకు 

ఈశ్వరా రాధనచేత నే విము_క్టిం బొందును జామా యని నీకు 

అ- నముం దొలంగించువా. డై యీళ్య్వరుండు సాటి నూవెను. 

బావినీట నీ కగవడిన విశేషమును వివరించెద. అందు 

ప్ర తిబింబరూపమున భగవంతుడు నీకు ఇది బోధించినాండు. 

ఆథొదమనీంగము మృగాంక దత్తుడు దాని వదిబావుున్రలును 

అతనిమం త్రులు మోరు పదుగురును. ఆబోయ అమరదత్తుండు. 

ఆవది బావూుువులసీింగంపుంగొదమను లొంగదని వాడు వనము 

నుండి తణీమివేయుటయే  మితోంగాడ మృగాంకదత్తుని 

అభిచారము చేసినాం డని అమరదత్తుండు నిజచేశమునుండి 

వెడలంగొట్టుట. వనాంతరమున నున్న సింహయొక్క_ళ బ్లమును 

వినుటయే అవంతిదేశమున నున్న శోశాంకవతియొక్క_ ఖ్యాతిని 

వినుట. సింహా మటకు పోవుటయె సామాత్యు. డై మృగాంక 
, దత్తుడు ఉజ్జయినికి పయనము సేయుట. మహావాయువుచే 

సీంగము బాహువు లెడలుట పొ రావతనాగునిశాపము చే మంత్రు 

లను మిము నెడంబాయుట. బొజ్జకడుపు మానిసి మరల బావా 

వులం గూర్చుట బొ కడుపువెల్పు మరల మృగాంకదత్తునితో 

మంతుల విమమ్థుం గవార్చుట,. నసీంహాము మృగాంకదత్తుంు 

అటనుండి పోయి ెడిదపుటిడుములం బడి జయించి మణ్యొక 

శావ్రున అనంగా ఉజ్జయినిలో అనీంహిని శశాంకవతిని బడనీ 

తత్స మేతముగా తొ"ంటిశానకు స్వ దేశమునకు రాయగా, దానిం 
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చెంచిన యాబోయ యమరదత్తుడు ఆవనమును నిజరాష. 
మును నీంహమునకు మృ గాంకదత్తునికి ఇచ్చి పట్టాభి చేకము 

వేనీ వనాంతరమును తపోవనము నాశ్రయించును. ఇ ట్లని 

యీశ్వరుండు నీకు తెల్పినాండు. కావున మోదోర మిమ్ము 

మరల: గలనికొని భార్యను నిజ రాజ్యమును వాందంగలండు. 

ఇట్లు మవాముని చె్పంగా, నేను దిగులు తీట్క్ సంతస 

పడి అటనుండి వెడలి నిన్ను వెదకిళొని వచ్చుచు ఇట గలనీ 
కొంటిని. “కాన పయనంవు! దజీని నీను గొలిచిన వి" ఘ్నశ(ర 

స్వామికృవచే తప్పకుండ నీవు వ్ర, వ ,చండళ క్రివ వముఖ మంతు)లను 

మరల గలిసికోని నీయభీష్ట సము ఆ సదరు. 

ఇవిషిధమున విమలబుద్ధి పలుక మృగాంకదత్తుడు ప్రీతు 

డయ్యును కడమమంతే, లగపడమికి చింతిల్లుచు 'వారికొ”టకును 

శశాంకవతికొజకును ఉ యినికి పయనము సాగించెచు. 

ర.వతర౦గ ము. 

A - 

మాయావటుపుతో చెలిమి, 

పిమ్వట శ్రుతధి విమలబుద్ధిస మేతుం డై మృ గాంకదత్తుండు 

శశాంకవతికొబుకు ఉ యిని కేగుచు నడుమ నర్మదానదిం 

చేరెను. ఉప్పాంగు నలలచేతను పర్వుచున్న నుర్వుశోతను నది 

“ఆనా ; ఇతని నమాత్యులు వచ్చి కలయుదురు, ఇతండును నా 
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కడకు వచ్చినాండు!్ అను సంతోషమున నృత్యములు నేయుచు 
నవ్వుచు నున్నదో యన నింపారుచు చవలాళయయై యుండెను. 

అం దతండు స్నానమునకు దిగంగా నచటికి మాయావటు వను 

వేరి బోయ రాజును స్నానమునకు వచ్చెను. బోయను స్నానము 
చేయుచుండంగా తటాలున మువ్వురు నీటిమానుసులు ఒక్క_టం 

'బట్టుకొనిరి. అతని పరిజనులు కని వెజచి పలాయితు ైరి, 
అంత మృగాంకదత్తుడు ఆనీటి మనుష్యులను కత్తితో నజికి 
బోయను కాచెను. నీటినుండి మృత్యువునుండియు వెడలి 

బోయ కాజు మృగాంకదత్తునిపాదముల వ్రాలి “మవాశ్తా, 
ఎవరవు నీవు? నిన్ను బ్రహ న్మాప్తాణములు గావ నిటకు తెచ్చి 

_ నాడు. ఏ వంశమునకు నీ వలంకార మనవు? నీ వెటకు పోవు 

- చున్నావో పుణ్యములచే కటాకీత మైన యాదేశ మేది?” అని 

యడిగి, శ్రుతిధివలన వృత్రైంత మెల్ల నెజ్ంగి, వెండియు మృగాం 

. _ కదత్తుని పాదములకుం బ,ణమిబ్లి *అశ్లేని నీవుగోరిన యీ కార్య 

మందు నన్నును నాచెలికాని నూతంగపవతిని దుర్లవిశాచనా 

మునిం గూడ సవాయులనుగా నను గ్రహింపవలయును. ' అని 

వెడుకొనెను. మృగాంకదత్తుం డంగీకరించెను. అంతట మాయా 

వటువు మృగాంకదత్తుని భ_క్టి వూర్వకముగా తన వళ్లైెకుం 
గొనిపోయి తన శ_క్షికొలంది రాజోవచారములు నేనీ పూజిం 

చెను. పల్గీజను లెల్ల నే మృగాంకదత్తునిం బూజించిరి. ఆ 

మాతంగ రాజు కూడ వచ్చి మిత్ర ప్రాణదాత యని మృ గాంక 
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దత్తునికి దాసులై సృణమిల్లి కొలు వొన ర్పెను. అనంతరము 

బోయ వేని వేండికోలున మృగాంక దత్తుడు అచటనే కొన్ని దిన 

ములు నిలిచెను. 

చండేశేతుని కథ. 

వ ట్లుండ నొకనాండు మృ గాంకదత్తుని మో/ల మాయా 

వటువు చండకేతు వను తన ప్రతీవోరునితో జూదమాడం గడం 
గాను, ఆనమయమున మింట మొయిళులు ఉటుమంగా పెంపుడు 

నెమళులు నటన మారంభింవగా మాయావటును చూడం 

గాతుకవడి యాట నిలివెను. అంతట ద్యూత క్రీ డారసజ్ఞాండు ఆ 

ప్రతీవోరుండు +ఈనెమళ్ల మాటం గన్న నేమి కుతుకము తీటును? 
పవి యాటలో శితీతనులు గావు. నాయింట నున్నది యొక 

నెమలి, దానికి ఆటలో సాటి యూ భూమండలములో లేదు. 

మోకు కుతూహలము గలబేని దానిని జెపు తెచ్చి మాయెదుట 
నాడించెదను. అనెను. “అ ట్లయిన ేవు తప్పక దానిని నాకుం 
జూపవలసీనది అని పలికి మాయావటువు దినకృత్య శేషము నిర్వ 

_ర్చించెను. మృగాంకదత్తుండును తన యనుచరులతో నాముద 
లను విని తొనును స్నానావో రాదికృత్యములు నిర్వ_్రిం చెను. 

తరువాత రాత్రి కాంగా, కటికిచికటి లోక మెల్లం బొదువు 

కొనగా, అనుచరులు నిద్రం గనార్కు._చుండ, న్ఫృుగాంకదత్తుండు 

మేనం గస్తూరి వూసికొని నల్లవలువలు దాల్చి వీరచర్యా 

నినో దారము జంటరిగా ఖడ్గ పాణియై బస వెలువడి పోవ్రచుం 

జ్య 
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చను. దారిలో చీశటి వసమున నెవసిదో మజీియొక పురుషుని 
బుజము తని బుజమునకుం దగిలెను. ఆ త్రోపునకుం గినినీ 

మృగాంకదత్తుండు వానిని తనతోం బోరాటమునకు ర మ్లనెను, 

ఆపురుషుండు ప్రోడ సమయోచితముగా నిట్లు మూదలించను. 

“ఏమి! ఆలోచింపకయే కోపించెదవు. కొంచె వూలోచింతు 

వేని ఈతవ్వు ఈరా త్రిని వ్రంళను 'వలింగింప కున్న చం ద్రునిది ; ; 

కాదేని, చం,దు ద్రునికి య యెల్ల 'వెలుంగ నధికారము న 

బ్రి వూదేవ్రనిది. వారివలనం గదా ఇట్టి చీకటిలో నిప్కూ_రణ 
ముగా వైరము లి ట్లుప్పతిల్బును.’ మృగాంకదత్తుండు విని “జాను, 
నీచెప్పినడి సరియే * యని యొన్వుకొ"ని యతని నాగరకభావణ 

ఎ మునకు సంతుష్టుడై అతనిని నీ వెవ్వండ వని యడిగాను. దొంగ 

నని యతండు పలుకూ, మృ గాంకదత్తుడు “అ ఫేన నీచేయి 

డెమ్లు నాకు నీవు సబ్రహశారివి. * అని అతనితో చెలికారము 

__ గావించి జిజ్ఞాసచే నతనితోంగాడ నే పోవుచుండెను. 

ఇరువురును గడ్డి మూసికొన్న యొకపాడునూతికి వచ్చిరి. 
అందుదిగి నారంగముదారిని ఆ పరుషునివెంబడి పోయి మృగాం 

కదత్తుండు మాయావటువు నంతఃవురము చేరెను. అట మృగాంక 

దత్తుండు దీపపు వెలుగునం జూడంగా ఆప్రరుషుండు ప్రతీవారి 

చండ కతునుగాని దొంగ కాం డాయొను. రాజభార్యా ప్రచ్చన్న 

కాముకుం డా ప్రతీవోరి వెలుతురు చాలనిమూల మాటు'వేన 
మున నడంగియున్న మృగాంకదత్తుని ఆనవాలువట్టం జాయెను. 
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అంత గాజభార్య  మంజుమతి యనునది వీనికై నిముసము 
'లెన్ను చుండినది వీనిం గనంగానే లేచి కంళముం గవుంగిలించు 
కొని తన మంచము.వై. గనూర్పుండ. బెట్టుకొన్న డై “ఇపుడు 

నీవు వెంటం దెచ్చిన పురుషు డెవరు? అని యడిగెను “భయ 
పడకు, అతడు నాచెలికాండు.” అని చండశేతున్ర చెప్పా 
మంజుమతి వెజు మూతి * చెలువుండా, ఈమంద భాగ్యు ౭ లి! దిగు 
లెప్పటికి తీలును ? అవ్వుడే గదా ఈరాజు మృత్యువువాతం 
బడియు మృగాంకదత్తుని చేత మరల బతికి వచ్చినాడు!” అనెను 

చెలీ, వగ వకుము త్వరలో రాజును మృ గాంక దత్తుని ప్రిరువ్ర 

రను నేను బరిమూ ర్చెద. * అని వ్రతీవోరుండు బదులు పల్కెను. 
అందులకు బదులుగా మల నామె బెవచోదితమైొ యి ట్లనీయె; 

“ఏల పృజ్ఞులు నజీకెదవు, నర్మదనీట రాజును మొసళ్లు పట్టు 
కొన్నప్పుడు మృగాంకదత్తు: డొక్క_(జే గదా ఆతనిని రథ్షీంప 
వచ్చెను, అప్పుడే నీవు వారి నెల చంవవై తివి భయవడిగదా 

నీవు వలాయితుండ వై వచ్చితివి. కాన జోరకుండుము. ఈ 

మాట నెవ్వేనిము వినుదుర్హు అంతట కూరుం డగు నామృగాం 

కదత్తునివలన నీకు కీడు గలిగెడును. * ఆమె యిట్లు సలుకంగా 

ఆ విటుండు ప్రతివోపండు ఓర్వక “ఓసి సాపాత్ము కాలా, నీవు 

నిశ్చయముగా మృగాంకదత్తుని వై మనసు వెట్టియున్నావు, 

కాన ఈ శేరడమునకు ఫల మిప్పుడే యనుభవింవుము.” అని 

లేచి కత్తితో నామెను నటుక నుంకించెను. అంతట నట 
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కహస్యరకుణార్భము కావలియున్న చేటి వరునవున వచ్చి వాని 

చేతినుండి చురక త్సిని తటాలున ఒడసిపట్రి లాగివేనెను. మంజు 

మతియు అటనుండక యవలికి పోయెను. ప్రతీవారుడు వేటికి 

చేతివ్రైళులు తెగ క్తి లాగుకొని వచ్చినదారినే, ఈవృ త్తాంత 

నున కాళ్ల 'ఏర్యువుగ్ను. జైన మృగాంకదత్తుండును వెంటరా, 

నింటికి పోయెను. 

“నీ వింటికి వచ్చితివి, ఇంక నేను పోయెదను.* అని 

యచట మృ గాంకదత్తు(డు చీశటిలోం దన్ను దెలియనీయక 

పలుక, “అట్లు గాదు నీవును కడు నలసియున్నావు, ఇటనే నిద్రించి 
నేదదేరి పొమ్ము. అనెను. మృగాంకదత్తుండును వానివృ_త్రమును 
ఇంకనుం గన నవేతీంచి యళ్షే యంగీకరించెను. అంతం బ్రతీ 
వోరుండు తనబంటు నొకనిం బిలిచి మృ గాంకదత్తునికి తన 

యా క్రీడామయూర మున్న యింట శయన మమర్పుమని యాజ్ఞా 
" వీంచెను. అళ్లు వాండు నమర్చి ఆయింట దీప ముంచి తాను 

వెలువడి బయటి ద్యారమునకు తలుపు మూనీ గొన్లెము వేసి 
పోయెను. అట మృగాంకదత్తుండు వంజరమున నానెమలిని 
గని, వస్తావించిన నెనులి యదియశాం దలంచి, కుతూపహాలముచే 

పంజరము అెజుచెను. నెమిలి బయటికి వచ్చి యతనిని చక్క 

గం బరికించి కన్నీళ్లు నించి యతని పాదముల దొరలసాగెను. 

అట్లు త్రెళ్లీన దానిమెడను శ్రా డొకటి బిగువుగా కట్టియుండ 
గాం గని మృగాంకదత్తుండు దాని నొప్పిచే నడి యేడ్చుచున్న 

రై — 
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దని యెంచి దానిని వివ్పివేనెను. తళ్ళ ణమే యానెమలి యతని 
మం తి భమపరా క్రముండై. అత్యుత్సుకతతో నతని యడుగులకు 

మ్రుక్కెను. మృగాంక దత్తుడు ఆశ్చర్యపడి యతనిని కం 

గిలించి, “మిత్ర వూ, ఏమి యిది? వివరింపుము” అని యడ 

గంగా సంతసంబున భీవమువరా క్రముం డిట్లు చెప్పసాగాను. 

ఫీమపరాక్ర ముని కథ. 

దేవా, నావృత్రాంతము నామాలముగా వచించెద 

వినుము. అపుడు నేను నాగశాపముచే ని న్నెడంబాని చెదరి 

పోయి యడవిలో చి వృరుచు నొకబూరుగు(జెట్టును సమిపిం 

చితిని. దాన గణేశ వృతిమ యొకటి చెక్క_(బడి యుండెను. నేను 
దానిం గని నమస్కరించి బడలిక చే చెట్టు క్రిందం గనార్చుంటిని, 

“అయో్యో ! ఈచెట్ట యెల్ల పాపాత్తుండ నైన నావలనం గలిగినది, 

నే నేల యపుడు ఏలికకు రాత్రి బేతాళవృత్రాంతమును నివే 
దించితిని ! కావున దోషిని నేనిటనే మృతిం జెందెద. అని “ 

నిశ్చయించుకొని, నేను ఆచేవునిసన్ని ధిని నిరావారుండ నై 

యుంటిని. ఒక. కొన్ని దినము లయినంత నా దారిని ముదుసలి 

తెరువరి యొకండు వచ్చి ఆచెట్టునీడనే కూర్చుండెను. అతండు 

నన్ను గని “వత్సా, నీవు ఇట్లు మోము వాడి యేల యీ 

నిర్థానుష్య ప, దేశమున నున్నా(డవు ౪ అని సన్నేహముగా 

నడుగంగా నావృత్తాంత మంతయుం దెల్బితిని. అంత నతడు నాకు 

థ్రైరన్ధిము చెప్పుచు ని ట్లనియె = వత్సా, వీరుండ వయ్య్యూను 
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సాంసావళీ కనులాకరుల కథ, 1283 

స్రీవలె నవమి యి ట్లాతృహత్యకుం దొడంగితివి ? శ్రీలు 

sare ఆపత్కాలమందు 'తేళవను వదలరు గదా. అందు 

లకు నిదర్శనము చెప్పెద వినుము. 

వాంసావళీ కమలాకరుల కథ, 

కోసల యను నగరంబున వివములాకరుం డని రా జుండెను. 

అతనికి కములాకరుం డని కుమారు డుండెను. ఆ కుమారుడు 

స్కంద కంచర్చ త్ర ల్పద్రుునుముల "గెలుచుటనై బ్ర, హసృజించెనో 

యన తేబో రూప దానములయందు వారిని మించి యుండెను. 

దిగంతములయందు వందులచే పాగ డృ లొందిన యారాజకు 

మారుని మోగల నొకనాండు ఒకబట్టు వూర్వపరిచితుయు మనో 

రథసిద్ధుం డను వాండు అపుడపుడు ఈగాథం బాడుచుంజెను. 

క్ర, కమలాసాదనసోత్సవ 

సమధికర వణద్విజూ లిసంగీతయుత౯ 

గవులాకరరతి6 చొందక 

రమణకా హంసావళిక ధరకొ మనం గలచబే? 

ప్రి ట్లాబట్టు పల్తాజు పాడంగా నొకపరి కవులాకరుం డిడి 

యే మని యడుగ బట్టు ఇట్లు వివరింపం దొడంెను:--- 

దేవా దేశములు ద్రిమ్మరుచు నొకప్పుడు నేను నిరికి. 

ఆటతోంట యగు విదిశానగరమునకుం బోయితిని, అందు 

మేఘమాలి యనురాజు నలుచున్నాండు. నే నచట దర్జురకుం 

డను భరతాచఛార్యునియింట నుంటిని, ఒకనాం డతడు మాట 
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వరుసను నాతో “జేవు వూర్యప్లాంబున రాజునో లగంబునందు 
తత్పు త్రిక వాంసావళి ఫ్రొత్తగా 'నేర్చిననృత్తమును ప్రదర్శిం 
చును” అని చెన్చెను. అంతట నేను కుతూహలము వొడమి 
యతనిని వేడగా, నతడు మటునాండు ఉపాయము చేసీ నన్ను 

గొనిపోయి యారంగనుండపమునం గరార్చుండంబె బట్టను, అట 

వాద్యృములు మోగగానే యాతలోదరి హంసావళి రంగము 

సొచ్చి తండ్రి మూల నర్తన మారంభించెను. అల్లలనాడు 

ఫపూందొడవులత్ను కదలికలం బొదలు ెచివుళ్ళతోను రాజ 
కన్యక ప్రాయంపుం బెన్మురకు ఉోంగిసలాడు వల రాచవల్లి యో 

యన విరాజిల్లుచుండెను. అంతట నేను “ఈహారిణాశీకి కను 
లాకిరకుమారు(డు దప్ప తగినభ_ర వే తొకండు లేడు. అట్టి 
యాతనితో నిట్టి యీ మెను గూర్చంజేని వలరాజు వూలవింటి 
నెక్కువెట్టుట శేవల దురాగృహంబ యగును. కాన అందుకై 
నేను తగినయుపాయ మొనర్చెదం గాక. యని తలపోసీ 
యాట ముగియం గానే రాజదాగ్గరమునం జేరి నాతో సరిగా 

ఎవంటోని చిత్రశరుండు చిత్తరువు వ్రాయంగలంచేని వ్రాయ 
తి మ. భ్ 5 . గాక.” అని యొక వ్యస్త్ర ఖండ మున వ్రాన దాని నట ప్ర్రైలం 

గ్ ట్రతిని. దాని నోరు లెవ్వరును చింవ రైరి. 

అది విని రాజు నన్ను తనకొమరితయింట చిత్తరువులు 

వ్రాయ నియోగిం చెను. నేను హుంసావళివడుకటింట సపరివారుని 
లారి బం జ జో నిన్ను వ్రాసితిని, “ఈమెతొ స్పష్టముగా చెప్పుదునేని ఈమె 
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నన్ను మోనగానింగాం దలంచును కొవున నీరాజక న్యకు -ఈ 

విషయమును యు_క్టిగా బోధపజీచెదం గాక. * అని యాలో 

చించి నాకు నమ్మక మయిన మిత్రు నొకనిం గలయం బలికికొని 

వింత యైన వెళ్లి పసము వానికి వెసీతిని. వాడు వెల్త వాడుగా 

తిరుగుచు దూరాన నగపడంగా క్రీ డార్జము వానిని రాజకుమా 

కులు తమకడకు రవ్పించిరి. తరువాత వేశుకశై హంసావళియు 

వానిని తనలో (గిటికీ రప్పింపంగా వాం డట నీ ప్రతిమం గాంచి 

“అవా ! యితంజే గదా ఆకమలాకరుండు, హరివోలె పద్మశం 

ఖాంకిత హ స్తుఃడు లత J విలాసాస్పదుండు అనంతగు[ాకరుండు[ి 

అని వ్రట్టిపలుకుల నినుం బొగడుచు ఆనంద తాండవము సలుపు 

చుండెను. రాజకన్యయు ఆ పొగడ్త విని నన్నుం గని “ఏమి 

వీడు పల్కు_నది ? ఎవరి నిట నీన్ర (వ్రానితివి 2” అని ఆడిగాను, 

ఆమె నిర్బంధ వెట్టంగా నేను 'ఓసుంచరాంగీ, -ఈవురుషుని నిళ్ళ 

యముగా నీవెటివాం జెప్పుడో చూచియున్నాండు. ఈయన 
వ 

మయొకరాజవుత్తుండు నేను చక్కందనమువై గారవంబున నిట 
an) 

QQ. 

వాసితిని.” అని చెప్పి నీనామగుణములను వర్ణించితిని. అంతట 
ar, ణా 

పాదువు చున్న నీమాందివలవనెడు వానకుం దడిశీన యా హాం 

సావళియెదలో వలరాచవృతీము అవూర్వము “మొలచెను, 

ఆయదన నచటికి ఆమెతం డి మహారాజు వచ్చి, వెళ్తియోట 
Wy రత 

లాడుచున్న మని తుని నన్నునుం గాంచి కోపగించి మము 
వ చే 

అటనుండి తణిమించెను. అది మొదలు ఆమె నీశై యుత్కం 
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రితురా లై నల్లతెక్కనెలవోలె దినదినము సన్నగిల్లి జగ మె 
టుంగుమా త్రము మిగిలియున్న దై అగ్నిమాంద్య మని నెవము 
వెట్టి పావహర మగు హరిమందిరమున నొంటరిగా విజనంబున 
సుండ తండ్రివలన నెలవాంది నిన్నే తలపోయుచు నిదుర గానక 

జాబిల్లి కిని రేయెండకును టర్వక, "రే యిద్కి పవ లిద్కి యని భేదం 

చెలుంగక యుండినది. నేను ఆదేవళమువై నెక్కి యా మెకడకుం 
బోయి యగపడంగా నన్ను చేరం బిలిచి తొడనులు వలువలు 

నొసంగి సత్క_రించినది. ఆమన్నన వడనీ నేను వెలువడి అం దొక 
నలువమి:ద నీకై యామె చ్యానీన యొక గాథను గంటిని. 

లో 

అదియీ యిందాశ నేను పాడినది. మజులం బాడొద వినును. 

న్ కమలాసాదనసోత్సవ 

సమధికర వణద్వి జా లిసంగీతయుత౯ 

గమలాళరరతిం బొందక 

రవముణ౯ా హూంసావళిక ధర౯ా మనం గలదే. 

దీనిని నేను చదువుకొని ఆమెమనోనిశ్చాయమున కలరి 

నీకుం చెలువ నీకడం బలుమాటు పాడితిని.  ఈగాథ (వ్రాసీన 

వలువ యిదే చూడుము. 

ఇట్లు బట్టు పలుకగా విని వలువవై నాగాథను కని, 

ఆచెనినో ఈకంటనో హృదయంబు నొచ్చిన యాపహాంసావలళిని 

థ్యానించుచు, కమలాకరుండు హార్ష ౦బున నుప్పొాంగిి, ఆమెను 

బడయ నుపాయ వురయుచుండెను,. ఆసమయంబుననే భెవాను 

చ 
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కూల్యము చెత విములాకరుండు పుత్రుని కములాకరుని పిలువ 

నంపి యిట్లు బోధించెను. “పుత్ర, సోమరు లయిన రాజులు 

నుం త్రమునం గట్టువడిన పాములువోలె చేటుం బొందుదురు. 

సోమరులు కానివారు చేటునం బడినను మరల నభ్యుదయము 

పొందుదురు. లోకయా త్ర, యిట్లుండ నీవేమి యిప్పటికిని సుఖైక 

వరాయణుండ వై జిగిష మాప కున్నావు? ఇది తగదు. నేను 

ఉండంగానే అలనత మాని వురుషకారమునకుం గడంగుము, 

ముందుగా నీవు, మనమోాందికి వచ్చుచున్నా యే స్ఫదేళ ము విడిచి 

మన శత్రువు అంగరాజు ఆతని నోర్వుము” ఇట్లు తండ్రి, 

మూదలింప్క శూరుడు కమలాకరుండు తద్దయు హార్షించి, ఆ 

శ త్రువుంగూర్చియు వ్రేయసింగూర్చియు. తరల సమకళ్టైను. 

అనంతరము తనతో తండి తరలించిన దండుతో వెడలి, పుడమి 

గృక్కదల వైరుల యుల్లంబులు తల్లడిల్ల నడచి, కొలందివయన 

ములశే అంగ రాజుదండును దణీసీ యీయొదురుదాడికి విజీగిన 

యతనితో పోరి యతనియాదళమును అగ స్తుండు సముద్ర, 

జలంబునుం బోలె తాగి, ఆతనిని ప్రాణముతో పట్టుకొని 

కట్టి సమర్ధ డయిన వృతీవారునివశమున కావలిగుమితోడ 

తం డ్రికడకుం బం పెను. ప్రతీవోరిచేత నె తండ్రికి “నాయనా, 

నే నిక లాశివగతురం గూలిచి వచ్చెదను. ” అని వార్త 

వం వెను. 
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అటు తరువాత వరుసగా కడమ రాజులను జయించుచు 

బల మధికము గూడంగా విదిశానగర సమోావపమునకుం బోయి 

యట విడిసీ తనశై కొమారితను వేడ మేఘమాలికడకు 
దూతం బంవెను. మేసుమాలియు దూతముఖమున నితడు 

సజ్ఞను6 డనియు క న్యార్థము వచ్చినాం డనియు గ్ర హించి కడు 

సంతసించి యితనితానునకు వచ్చి యతిథిసత్మా_రము కావించి, 

ఇతనితో గారవము మణ ని ట్లనియె. “దూత నేయందగిన వనికి 

వల స్వయముగా ఇంతశ్రమ పుచ్చుకొంటివి? నీవ్రు కోరిన (యీ 

యర్ధను నేను కోరినచే. అందులకారణము వినుము. ల్వేబ్రా 

యము మొదలు హారిపూజాసరాయణను ఈహంసావలిని దిరి 

నెనపూవుంబోని కోమలాంగిని గని, ఇట్ట యాగుణములు గల 

యీ కన్యకు తగిన వరుం డనడో యని తలపోనీ తలపోసి, 

ఎపనిం గానక, నేను వగగూరి నిద్రవట్టక యుండ, దాననే నాకు 

మవోజ్వరముకలి'గను. తచ్చ్భాంతిక్ "అకు నేను వారిని వూూజించి 

దీనతతో విన్న వించుకోొని ర ఒకింత కూర్క.67ా వారి కలలో 

నగపడి యి ట్లనుగృహించెను. “వత్సా, ఎవతనైై నీ క్రీజ్వరము 

కలిగినదో ఆహంసావళియే చేతితో నిన్నుం దాశినమాత్రాన 

నీ జ్వరము శాంతించును. నావూజచే పావన మయిన చేతితో 

ఈమె ఎవరిని. దాంనో వారికి ఎట్టి యసాధ్య జ్వర మైనను 

శమము నొందును. ఈమె వివావామునశ్తై నీ కేమియు చింత 

వలదు. ఈమెకు రాజకుమారుడు కమలాకరుఃడు వతి శాం 
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గలయు. కొంతకాలము ఈమెకు కొంచెము శ్లేశము కలుగును.” 

కట్లు కటాథీంపంగా నేను వేకువను మేల్కొని హంసావళీకర 

స్పర్శచే శాంతజ్వరుండ నైతిని. ఇట్లు మాసం యోగము దేవుని 

నిర తము. కాన నీకు హంసావళీ నిచ్చితిని.” ఇట్లు వా కుచ్చి 

చమక అపుడే శుభలగ్నము నిర్ణయించి రాజధాని 

శీను. 

కనకమంజరి చేసీనవంచన. 

తండి చేసిన యా నిశ్సయమును హాంసావళి విని కనక 

మంజరి యనుసఖితో రహస్యజ్ఞ త ని ట్లనియె:'సఖి, నీవు 

పోయి కని రము, ఈ రాజపుడ్చు (డు ఆముచ్చి వ్రాన్ీన చిత్త 

రువ్రున నగవడి "నాహృదయమును ప అన్యుం 

డో? నాయన ఒక వెళ అన్య. ఉవ(డేని ఆయనవేరివాండు వ్ర 

బలుండు వచ్చిన చో వానికి విజచి నన్ను ఉపాయన మిచ్చినను 

ఇచ్చును, ’ ఇట్లు హంసావళి స్వయముగా వంవంగా కనక 

మంజరి వెంటనే అక్షసూత్రము అజినము జడలును దాల్చి, 

తాషసీవేస మూని కమలాకరుని విడిదికిం బోయి వరిజనుల చే 

"తెలిపి ంచికొనినదై పృ వెశించి,ియాతెనిని, వలఅేని లోకవిజయ శీల 

మోహనాస్త్రము శద వేల్పుం బోలె విరాజిల్లుచున్న వానిం 

గని, అతనిరూవు తనయెదను మ్ర్రుచ్చిలణగా, ఆ తణమందు 

సమాధి పృవిష్టవలె నై “ఆవా! ఇట్టి వీనిపాందును పాంద నేని, 

వనీ ! ఈ జన్మ మెల, కాన ఈవిషయంబున నాహిత మొనర్చి 
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కొనియెదను, తర్వాత నే నుయిన నగుం గాక. అని వాళి 

మెయిం దలపోనీ, రాజకుదూరుని చెంగటి కరిగి, మణి యొకటి 

కానుక వెళ్లను. అతండు కానుకరత్న ముం బుచ్చుకొని యాద 

రింపంగా కనకమంజరి కూర్చుండి యిట్లు వలిశెను. “ రాజకు 

మారా, ఈమణి ప భావమును నేను పలుమాటు కనియున్నా ను, 

దీనిని ధరించినయెడ ల శత్రువు చేతి మేలిక త్తి స్తంభన మొందును. 

గుణానురాగముచే దీనిని నేను నీ కిచ్చితిని, దీనివలన నీకు 

ఉపయోగము కలదు నా కేమియు బ్ర యోజనము లేదు. 

అతడు సంతసించి ఖితకు నిలు మని వేడంగా, కనకమంజరి, 

“ఒక్కభివ కెక్కు.న చేయ.’ నని మిష వెట్టి వెడలిపోయెను. 

అనంతనము తావసీవేషము విడిచి, వదనంబున దీనత 

దోంచ హూంసావళికడకుం బోయి, యడిగించికొని యిట్లు బొం 

శెను:.--*సఖ్ర చెప్పరాని టైనను రాజరహస్యమును నీమిి 

భ _క్టిచే చెప్పెదను వినుము. ఇట నుండి నేను తావనీవేసమున - 

ఆశాజకుమారునికడకు పోయి యుండంగా నొకవురుషుండు 

నాకడకు అల్లన వచ్చి “అమ్మా, భూత చికిత్స యెటుగుదువా జ్జ 

అని యడిగాను. అంతట అతడు వతీవోరుం డని నేను 

ఊహించి “అవా ! చక్కంంగా నెబుంగుదును, నాపనియే యది 

గదాం అంటిని. అంత నతండు నన్ను వింటం గొనిపోయి కమ 

లాకరునికడం జేర్పను. అట నతని యవస్థం గన నాకు జాలి 

యను. అతనికి దయ్యము సోకియుండెను. అనుచరు లతనికి 
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ఓషధులను భవ్యుమణు లను కట్టి బలాత్కారమున (తన్ 

బంధించు చుండిరి. నేను కల్లరత. యొకటి కట్టి “తేపు వచ్చి 
యతనిదేషముం దీర్చెద.” నని చెప్పి తత్ధణమే అట నుండి 
వెలువడి వచ్చితిని. అట్టి యాయనిష్టమును అళంకిత నై కని 

నీకు చెప్పవచ్చితిన్సి ఇటుపయి నీచిత్తము. ” విడుగుపాటువంటి 

యోకపటవచనము విని సరళహృదయ హాంసావ'ళి తత ణము 

సొమ్మసిల్లి తేరి యిట్లనియె. “అయ్యో ! బ్రహాబేవునికి ఉత్త 

మమైన తనసృష్టియంటే ద్వేషము! కానిదో చంద్రునికి గ ళంక 

మును, ఈవురుషునికి ఈదోషమును వల చేనిను ? ఇతనిని 

నేను భర్తనుగా వరించితిని చూడం గూడ నళక్యుండు గా 

నున్నాడు? కాన నాకు మరణనో కానయో శరణము. కాన 

నిపుడు ఏమి నేయం దగునో చెప్పుము. ఇట్లు ముగ్ధమై యామె 
పల్క._గా మాయావిని కనకమంజరి * సఖి నీవేషమున నొక 
చేటికకు ఇతనితో వివాహము కావించి ఆనమయమున నంద 

టును వెండిపీత్ 'ందరలో నుండగా మనము ఎట శేనియుం 

బలాయనము నేయుదము. * అని యుపాయము చెప్పెను. 

అంతట -రాజప్ర త “రీ, అ్లేని నీవే నావేసమున 

ఆరాజసుతునితో వివాహము గావింప్రుము. నీవంటి యాఫు 
రాలు నాకు మజీయెవతె యున్నది? అని యాచెడుసఖని 

'వేంజెను. అంత పాపాత్తురాలు కనకమంజరి “మంచిది దిగులు 

పడక్కు యు_క్టిగా అశ్లుచేనెదను. అప్పుడు నే నేమి ఇెన్చుదునో 
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నీ వది యళ్లే చేయుము, అని యామె నూజడించి పోయి, 

తనకు విశ్వాసపాత్రమైన చెలికి అశోకకరికి తనరహస్యమును 
కోరికను సర్వమును తెలిపెను. దానితో: గూడుకొనియే ఆ 

దినము తొను హంసావళిని కొలుచుచుండెను. చేయవలసీన 

విఖోనము హంసావలికి చక్క_ంగం గబిపీ బెంగయబాపెను. వివా 

హాొడినము ప్రా వృంవంగా పెండ్లికొవనుండు క ములాకరుంద్ష 

చతురంగబల సమేడు 2 సాయంకాలమున రాంగా, వెల్ల వా 

రును ఉత్సవసం భ్రనుంబున మునింగి యుండ, యు._క్టిగా కడమ 

చేటికలను ఎడయించి, అలంకరించుట కని మిష పెట్టి హంసా 

వళిని గు స్తముగా పడుకటింటికిం గొనిపోయి, అచట తాను 

నాంసావళీ వేషము దాల్చి, హంసావళికి అశోకకరివేషము వేసీ, 
అశోకకరికి తనవేషము వేసీ, రాత్రి వేళ లగ్న సమయము కాంగా 

హంసావళితో చలీ, నీవు పడమటిదాషరమున పురము వెలు 

వడి బయట కోసుదూరమున తొజటలోడి బూరుగు మ్రాను , 

కలదే అట శేంగి యారం థ్రంబున దాగి న న్నెదురు సూచు 

చుండుము. ఇక్కడివని కానిచ్చి నేను తప్పక నట నిన్ను6 కలసి 

ఫొనియెదను. * అని బోధించెను. వహాొంసానభీయు ఆ వంచకు 

రాలినూట పాటినేనీ ఆసఖివేపంబున అంతీవురి వెలువడి, వెండ్లి 

కొడుకువారితో నిండియున్న యా పవురద్వారమున నెవ్వరికిం 

'జలియక యీంగి యా బూరుగు మూనికడం చేర, చిమ్మచిశటి 
Sr 

కృమ్మిన మాలతి అటంగని, వెజగొన, అందుంబొ రక,దానిచెంగట 
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నొకమణ్హ్ర నెక్కి, యాకులజీబులో దాంగి ఆ కుసఖని కనక 

మంజరి నెదురు నూచుచుంజెను. వంతియ గాని సరళ హృదయ 

దాని కవటకృత్యము గ్రహింప దాయెను. ఇంతలో అ*చనగర 

లగ్న కాలము రాయగా, హాంసావళీవేషమున నున్న యా కనక 
మంజరిం గొనివచ్చి వెండ్రియరంగున రాజు కూర్చుండం బెట్టంగా, 

మేలుముసుంగు చేత రాత్రి, వెళ ఎవరికిం చెలియ రాక యున్న 

యాతన్వంగిని కమలాకరుండు నివాహ మాయెను. 

అప్పుడే తనతావునకుం బోవ శుభనత త్ర ముగా నున్నం 

దున, నతడు అప్పుడే మాయాహంసావళిని మాయాకనక నుంజరీ 

సమేతను తోడొ_ని ఊరి వడమటిద్య్వారమున తరలి పోవుచు 
వూరోషక్రమయిన యా౭బూరుగుమ్రాని చెంగట నేశసచుండాను. 

ఆతాన్రం దజీయంగానే అతనితోంగూడ నేనుంగువై నున్న కనక 
నుంజరి ఆకస్మి కముగా వెజచణచినదడియుంబోలె  కవులాకరుం 

గన్రంగలీంచినడై యతః డులికివడి యడుగగా కవటంబున కంటి 

తడిలో ననియె: _ “ఆర్యువు త్ర,నాకలలో ఈబూరుగు, మ్రూనినుండి 
రక్కనీ ఒక లె వెలువడి నచ్చి నన్ను భతీంపం బట్టుకొన్న ది. 
ఒక బాహాణుండు దానిని తేణీమి నన్ను కాచినాండు. అతంటే 

నన్ను ఓదార్చి “పిల్లా, ఈచెట్టును కాల్చించి వేయును, ఇందు 

నుండి యవుడు శస్త్ర "వెలువడు నేని దానిని మరల ఆమంటలో నే 

పేయింపుము, అ ట్లొనర్చిన నేమ. మగును.” అని వెప్పి మాయ 

మాయెను. అంత నాకు మెలకువ వచ్చినది. ఈ చెట్టును గనం 
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గానే ఆవృత్ర్తాంతముజ్ఞ పిమై భయపడితిని”” ఆమాట విని కమలా 
కరుడు ఆశాల లిని 'కాల్చీ వేయు. డని యనుచరుల కాజ్ఞ యి 

'జెను. వారును తళ్భ ణమే దానిం దగులం చెట్టిరి. అందునుండి 

వెడ లనందున సత్యహంసావళి అందు కాలిపోయె నని వా్థిజ 

పాంసావళి తలంచి స్వస్థ చిత్తురా లాయెను. దానిం దోడ్కొలని 

సత్యహంసావ భియే తనకు లభించిన దని సంతసీంచి కమలాకరు(డు 

తన స్కృంథావారమున శేంగెను. మటునా(డు ప్రాతఃకాలమున 
నటనుండి తరలి అతిత్వరిత ప్రయాణంబుల కోసలం జేరెను. 

వ్రతం డిట్లు కృ తార్థుం డయినందులకు సంతుష్టుం బై తండ్రి 

యితని! రాజ్యాఖి పేక మొనరించి తాను తపోవనమునకుం 

బోయెను. ఇతండును వ్యాజహంసావళియే తనకు పట్టపు దేవిగా 

భూమండలను నేలుచుండెను. 

ముచ్చి మనోరథసిద్ధుండును మాయాహంసావళిని కనక 
మంజరిని కని, ఆమె తన్నా నవాలు పట్టి తలగొట్టించు నని వెజుచి, 

రాచనగరు వదలి యెటకో పోయెను. హంసావళి యారాత్రి 

వట ద్రుమమునుండి కములాకరునిం గని కనకమంజరి చేయించిన 

ఇాల్మలీదహనముం గని “అహో! నన్ను కనకమంజరి మోస 

గించి నాభ ర్హను హరించినది. అహో | స్వమనోరథనిద్ధికై 

నన్ను కాల్సింపనుం గూడ యత్ని ంచినది గడా! దుర్జనులను 

నమ్మినవారికి కీడు మూండ కుండునా? శానున నానిమి త్తమై 

దాహ "మొందిన యిీాబూరుగు వ్రూని నివ్వులలో, బడి మడిసీ 
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గానే ఆవృత్తాంతముజ్ఞ వీయై భయపడితిని” ఆమాట విని కమలా 
కరుడు ఆకాల్మలిని కాల్చివేయుం డని యనుచరుల కాజ్ఞ యి 
ఉను. వారును త ణమే దానిం దగులం చెట్టిరి. అందునుండి 

వెడలనందున సత్యహంసావళి అందు కాలిపోయె నని వ్యాజ 

హంసావళి తలంచి స్వస్థ చిత్తురా లాయెను. డానిం దోడ్క్కొలని 

సత్యహంసావళియే తనకు లభించిన దని సంతనీంచి కమలాకరు(డు 

తన స్క_౦ఛావారమున శేరగెను. మటునా(డు (ప్రాతఃకాలమున 

నటనుండి తరలి అతిత్వరిత ప్రయాణంబుల కోసలం జేరెను. 

ఇతం డిట్లు కృతార్ధుం డయినందులకు సంతుష్టుం డై తండ్రి 

యితేనికి రాజ్యాభి పేక మొనరించి తాను తపోవనమునకుం 

బోయెను. ఇతండును వ్యాజహంసావళియే తనకు పట్టపు దేవిగా 

భూమండలను 'నేలుచుండెను. 

ముచ్చి మనోరథనసీద్ధుండును మాయాహంసావళిని కనక 
మంజరిని కని ఆమె తన్నానవాలు పట్టి తలగొట్టించు నని వెజిచ్సి " 

రాచనగరు వదలి యెటకో పోయెను. హంసావళి యారా క్రి 

వట ద్రుమమునుండి కమలాకరునిం గని కనకమంజరి చేయించిన 

ఇాల్మలిదహనముం గని “అహో! నన్ను కనకమంజరి మోస 

గించి నాభర్తను హరించినది. అహో ! స్వమనోరథనిద్ధినై 

నన్ను కాల్పింపనుం గూడ యత్నించినది గడా ! దుర్జనులను 

నమ్మినవారికి కీడు మూండ కుండునా? కావున నానిమిత్తమై 

దాహా మొందిన యీబూరుగు మ్రాని నిషులలోం బడి మడిసీ 
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స పాం మణి 
గినిబుణమును దీర్చు స్థొనియెదను.” అని యాలోచించి జ 

దిగి నిప్పుల నుటుకం బోవుచు, దైవనయోగమున బుద్ధి మా 

మరల ని ట్లని తలపోనెనుః వృథా ప్రాణత్యాగ మేల చేయ 

నలయు? ట్ర దికి యుండిన 'నెప్పటిశేని యో సఖీ దోపాణివమిాంద 

పగ దీర్చుకొననా ! అప్పుడు నాయనకు జ్వరము కాంగా శ్రీహరి 

“ నాచేతిళాడుడే మందుగాం జెప్పి నావివాహమును గనార్చిన 

చింత నాయనకు వల దనియు, నాకు తగినవాడు కమలాక 

రుడు భర్త యగు ననియు నాకు కొంత కాలము మాత్రము 

కొంచెము. శ్లేశేము కలుగు ననియు నాన తిచ్చి యుండ 

శేదా ? కావున శటేనియుం బోయి కాల మెదురు 

. సూను చుంజెది 

ఇట్లు నిశ్చయించుకొని ' హంసావళి ఒక నిర్ణనారణ్యము 

నకుం బోయెను. ఆమె దూరము నడచి యలసీ యడుగులు 

-* రడఖడుచుండలా ఆమెవై కనికరించి దారి మూపుటకుం బోలె 

రాత్రి కడచి పోయెను. ఆమెయవస్థం గని జాలిగొన్న డియుం 

బోలె నింగి మంచుతుఎపురుల కన్నీళ్ళను పెల్లుగాం గురినెను. 

గుణానుర కుం డై. ఆమెకన్నీ ల్లు తుడుచుటకుం 
బోలె రవి యుద 

యించి కరములు సాంచుచ్చు ఆశలు సూవీ యామె నూజీడిలం 

జేనెను. అంత నారాజకన్యు యించుక యోూదార్హి జనులకంటం 

ఎడ నొల్లక, కాజడవుల నడుమః జొచ్చి, నడచి నడచ్చిదర్భమోసు 

లకు నదుగులు గాయము లొంద, రమణీయ మైన యొకయటవిం 
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జేరి యలయికచే కూర్చుండెను. వృతుము లామెను గాలి కాడు 

చున్న కొొమ్మవీవనలతో వీచి నేవ దేర్చినవి క లయం బూచిన 

తీయమానులవై కోకిలలు ఘోషిల్లు చుండ, మధు వెళ్లెడలం 
గురియు చుండ, నా వనిం గని హూంసావలి డీలువడి, హా! పుష్పా 

డి వసీమి వసల యీ జము దెస తెమ్మెరచిచ్చు నన్ను దరికొల్బు 

చున్నది: మూంకులనుండి రాలు నీవూలమొ త్రములు తేటి 

కరూటున్రల రొదతోడ వలరాయని యలుణగదుటుములో యన 

నన్ను డూయుచున్నని ! అయినను ఈ పువ్వులతోనే రమా 
పతిని బూజించుచు నిటనే నాపావము తజేంగించు చుంజెదను. 

అని నిశ్చయించుకొని, ఆటనే యందలిబావులలో స్నా నములు 

నేయుచు పండ్లే యావోరముగా కమలాకర ప్పాప్తికై నింత 
రము హారిపూజ సల్పు చుండెను. 

ఈలోపల కోసలయందు కమలాకరమహీనాభునికి దైవ 

"యోగంబున చాతుర్ధిక జ్వరము కలిగి చిరకాలము కుదుర 

కుండెను. అంతట నాపాపాత్త రాలు కవటహంసావళి కనక 

మంజరి దిగు లొంది మదిలో నిట్లు తలపోనెను. * అశోకకరి 

యెప్పుడు నాగుట్టును బయట వేయునో యని యిప్పటి కొక 

భయము నాకు సర్వదా కలిగియే యున్నది. ఇ ట్లుండ నిపుడు 

రెండవది ,ప్రాపించినది. ఎట్లన, వూర్వ మోయనతో జనసన్ని 

ధిని హంసావళితండ్రి, చెప్పియుండెను గదా, హంసావళి చేతితొ 6 

దాంకిన నెట్టిజ్వర మేనియు వెంటనే మిల్లు నని. అది గనుక ఈప్ర 
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భువన కిపుడు జ్ఞ ప్టీకి వచ్చెనా, ఆప్రభావము నాయందు 'లేవింం 

చేసీ వెంటనే నాగుట్టు బయటం బడి తప్పక నాకు వినాళ మగును. 

కావున, ఇట్లు చేసెదను. నా కొక సెద్ధ యోగిని నేర్పిన జ్వర 

చేటకుని ఇప్పుడు -ఈయనజ్వరము నూన్చుటకై యథావిధిగా 

సాధించెదను. వానికే యు క్షిగా అశోకకరిని బలివేసి దీని 

యంగములతో వానిం బూజించెద. అట్లు చేసిన నతడు నా 

యభీష్టమును నెజవేర్చును. నారెండుభయంబులును ఒక్క_టనే 

క్రీటును. నానేవుమున కివుడు ఒండు ఉపాయము లేదు” 

ఇట్లు సంకల్పించి అందు నరబలి లోనగు నిరుద్ధాంశ ములను 

మాని కడమ తన సంకల్ప మెల్ల నశోకకరికి చెప్పీ), అదియు 

ఒప్పుకొని వలనీన సంభారము నెల్ల కూడం గొని రాగా యు_క్రి 

గా పరిజనము నెల్ల కను మొజంగి, దానిని మాత్రము వెంటం 

గొని మాజుమూలదారిని ఎవరికిం చెలియనీయక, ౭" త్రీ శేలం 

. గత్తిం బూని, లింగముమా త్రము గల యొక కళూన్యశి వాలయము 

'నకుం బోయెను. అట క గతో మేశను నజీకి దానిర_క్రముతో 

లింగమునకు స్నానముం గావించి దాని నెత్తుటితో నే అర్హ 

మిడి, దానిప్రేవులు వేరులుగా నలంకరించి దాని గుంజెతావు 

రతో శిరమునం బూజించి, దానికనులతో ధూపము నేసి, 

దానితలను నై వేద్యము వెక్టైను. అనంతరము లింగమునెదుట 

తిన్నెను ఎజ్జగందముతో నలికి అందు గొరోజనముతోో ఎనిమిది 

“చేకుల తామర యొకటి వానీ దానిగదియమో(ద నెత్సురు 
82 లో © — 
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కలివినవీండితో, బూడిదవిడికిటి పోటుముట్టువాండు మూడు 
కాళ్ళ వాండు ముమ్మోముల వాండునుంగా జ్వరపురుషుని చేసీ 

చెట్టి రకులలో అతని వరివారమును యథావిధిగా నమర్సి, 

జ్వరవురుషుని నిజమంత్రమున నావావాన చేసెను. అనంతరము 
కనకమంజరి మునువషటివలె అతనికి స్నానార్థ్యారది వూజాంగము 

లొనరించి నరబలి వేయునది మై యశోకకరితో చెలీ, నేలకు 
ఎనిమిది యవయవములును సో(కునట్లు దేవునికిం బ్రణమిల్లుము, 

అట్లు చేసిన నీకు మే లగును” అని చెప్పెను. వల్లె యని యది 

నేల దండ వ్ర ఆఊజావముంబు గావింవ నాద్రోహిణి కనకమంజరి దానిని 

కత్తితో వేనిను. దైవయోగమున దెబ్బ యనీంబోయి. బుజ 

మునకుమా త్రము ఇంచుకంత తిగులంగా నశోకకరి అడలి లేచి 

వలాయిత యాయెను. కనకమంజరి తటుముకొొని వచ్చుటను 

గని యశోకకరి కుయ్యో మొజ్లో యని మాటిమాటికి నేడ్చు 

చుం బరుగ_క్రేను. అంతట నాలెకులు విని యటకు వడిగా బణి 

"తెంచి వచ్చిరి. క_క్తిదూనసీకొని తటుముకొని వచ్చిన ఘోర 

మూర్తిని కనకమంజరిని గని రక్క_సి యని యాయుధములతోం 

గొట్టి గుడుగుడుజీవముదానిం గావించిరి. అనంతరము అశోక 

కరివలన వా_స్తవవృత్తాంతను నెల్ల నెజంగి వారి నిరువ్చరను 

కొత్యాలు కూడ రా రాజుకడకుం గొనిపోయి వృత్తాంతమును 

ని వేదించిరి. 
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అంతట కవులాకరుండు అబ్బురపోయి ఆ దుస్ట్రభార్యను 
దానిసఖని ఇరున్రరను తనయెదుటికి రప్పించెను. అటకు వచ్చిన 

మాత్రాన కనకమంజరి దెబ్బలనొవ్చి సెల్లున గతజీవిత యె నేలం 
నూలెను. రాజు కడు వగంగూరుచు వ్రణితను అశోకకరిని అభ 
య మిచ్చి బా_స్పవ మడిగాను. అది వ్యాజని వాహము మొదలు 

కనక మంజరీరచితేమయిన సాహసమెల్ల వూస గుచ్చినట్లు వివరిం 
చెను. అంత నంతయు నెటీంగి కమలాకరుండు తనదళ కిట్లు వందు 

చెను, అయ్యా ! -ఈ పాడుమి థ్యాహంసావలిచే మోసపోయి 
నేను నాచేతులార హాంసావళని కాల్సితిని గదా, రాజువట్టపు 
దేవియయ్య్య నిది యిట్టిదుర్మరణముపా లగుటచే దీనికి మా 
త్రము తన పాపకర్శకుం దగినశాస్థి యయినది పాడు విభాత 
న న్నేల రూవమాత్రృముచే మాయలోం దోచి చేతినుండి 
రత్న మును హారించి గాజువెం కచ్చినాండు. జ్యం శాంత క౩ై హంసా 

వళీజనకునికి విష్ణు వానశిచ్చిన హంనానళికరస్పర్శ శ్లా హజ్యము 
నేల జ్ఞప్త చేసికోనైతని” ఇట్లని వనవుచుం గమలాకరుండు 
హంసావళికి వతి గలుగు ననియు స్వల్పకాలము మాత్రము 
కొంచెము శ్ ము కలుగు ననియు, విష్ణుదేన్ర నాబేశ మని 
మెఘమాలి చెప్పిన మాటను స్మరించి ఆ మాట పొల్లు వో 
దనియ్క పహాంసావళ యెటనో జీవించి యుండు ననియు, శ్రీ 
చిత్తమువోలె దైవచి త్తంబును దురూహమనియు, ఆవంది మనో 
రథసిద్ధండు ఈ నిషయంబున నొకదారి సూపయగలం డనియు, 
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తలంచి వానిని రప్పించి “భ ద్రుడా, నీ వెటను ఈనడుమ అగ 

వడకుంటి వేమి? సరి ని న్నడుగనెల ? దుష్టులచే మోసపోయిన 

వారికి మనోరథనీద్ధి యెట్లు గల్టునుకి అని ప్రశ్న చేనెను. 

“ప్రభూ, గుట్టుబయట బడు ననుభయముచేత కనక మంజరీ 

క త్తిపాలుచేసిన యీయతోకకరియే నాయు త్తరము. హంసా 
వళీశై యేలినవారు వగవం బనిలేదు. ఆమెకు కొంచెముకాలము 
కమ్మ దప్పు నని హరియే యాన తీయండా ? ఆమె నేయునిత్య 
ఫూజల కలరి హరియే యామెను గాచును, ధర్మ మెప్పుడును 
పాలి వోమి ప్రత్యతుమే గదా. కొనును దేవ్యా నేం బోయి 

యామెవా_ర్తం బెచ్చెద. అని భూతండు విన్నవించెను. “హం 

సావళిని వెదక నేనే పోయెద, నీవు కూడ రావలనీనద్ది అట్టు 

చేయనేని నాతేల్లడము తీజుదు. అని రాజు బదులు పల్కెను, 

మటునా(డు రాజు పృజ్ఞాఢ్యుం డనుమం త్రి రాజ్య మప్పగించి, 

అతని నివారణో కుల నంగీకరింపక నగరినుండి గు వృముగా, 

మనోరథ సిద్ధితోం గాడ వెలువడి తీర్ధ తే. త్రములలోను బుస్యూ 

శ్రమములలోను వనములయందును ఆమెను వెదకుచు తన 

కాయశేశమును సరకు గొనక తిరుగుచుండెను. మనోజాతుని 
యాన యలంఘనీయముగదా. కాలక్రమమున దై వయోగ 

మున హాంసావళీ తపస్సు చేయుచున్న యావనముం జేరి అట 

నొకర కాశ కము క్రింద "రేరాయని కడవటికళయుంబో లె పాండు 

శూమ మనోరమయై యున్న వాంసావలిని గాంచి వందిని *ఎవ 
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గీ యంగనానుణి మానమున గదలక థారననిహ్టయె యున్న ది. 

చేనతయా? ఈరూప మమానుషము గదా. అని యడిగను. 

అంతట వంది యామెం గని * అవా! మవారాజా, నీకు శ్ర 

యము. ఈమెయీ గదా హంసావలళి, దొరకినది. అని నుడివెను. 

అంతట హంసావళి వారి నిరువురం గని నునోరథనిద్ధిని ఆనవాలు 

పట్టినదై వూర్వదుఃఖ మెల్ల నొక్క_మాతే యిపుడు ముంచు 

కొని రాయగా “అయ్య ; నాయనా, అయో ; ఆర్యపుక్రా, 

క్రమలాక రా, అయో! మనోరథనిద్దీ ! అయ్య యూ ! విధీ వివ 

రిత్ర శారీ! అని వివళయై విలపించి మూర్చిల్లి నేల వ్రాలెను. 

వినియుం గనియుం గమలాకరుండు వనటం బడి 'నేలం గూలెను. 

మనో రథసిద్ధి యోదార్పయణా అఇరువురును బేరి ఒండొరువుల 

నెజీంగి కరము వనట దీతే విపోదార్లనము దాంటి వమో 

_ చెప్ప నలవిగాని యానంద మనుభ నించిరి. తర్వాత ఒండొరులకు 

తన తన వృత్తాంతమును చెప్పుకొనిరి. అనంతరము కమలాక 

రండ వాంసావళిని శ్లాకొని మనోరథసిద్ధిని వెంటంగొని తన నగ 

రము కోసలకుం జనిమొను. అట హాంసావలిజనకుని మేఘమా 

లీని రప్పించి యథావిధిగా యథానిభవముగా జర వారిని 

హంసావళీవా_స్తమును గ్రహించెను. అట్టు విశుద్ధేభయపతు 

యగు నాహంసావళితోC "సాడుకొన్న వాం లై జ sae 

మునుపటికన్న నతి విమలుండై. యొవ్పెసంగి ధ్రైర్యముచే కార్య 
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సిద్ధినొందిన యాదేవితో క డించుచు నునోరథసిద్ధి నెడంచాయక 

రాజ్య మేలుచుండెను. 

ఈరీతిని ఇడువులు కలిగినవ్వుడు ట్రైర్యనము వదలని 

వారికి సర్వమును సిద్ధించును. కాన నత్సా వృథాగా ప్రాణ 

మేల వదలెదవు ! బ్రతికియుందు వేని నీదొరను చూతు్యు, 

ఇట్లు ఆముసలి బాటసారి కథను చెప్పి నన్ను మరణోదో్యోగవ్సు 
నుండి మానిసి తన దారిని పోయెను. ఇట్లు చండశేతుని యింట 

రాత్రి భీమవర్శాక్రముండు. నుడివి మృగాంకదత్తునితో వెండి 

యి ట్లనియె. 

అతని బోధన నంగీకరించి నేను అడవి వెలువడి నీను పోం 
గోరిన చో టయిన యాయు యినీ నగరికిం బోయితిని. మి 

"రెవ్వురును అట లేరు. నిమ్ము వెదకి వెదకి నే నలనీ ఒక వంట 

పూంటిదానియింటి కేంి, భోజనార్థము పయిక మిచ్చి, ఆయింట 

నామె యిచ్చిన పడుక మోద బరుండి, అంచుకంత నిద్రించి ' 

మేల్కొని, దొంగతనముగా కుతూహలముచే బరికించుచుండ, 

వంటపూంటిది పిడికెడు యవ లెత్తి ఇంటిలోనే అంతటను 

మంత్రోచ్చారణచే నధర మించుక యదరు చుండ చల్లినది. 

అవి తత్ధ ఇమే మొలచి ఎదిగి వెన్ను వేసీ వండినవి. అంత ఆమె 

వానిని కోనీ వేయి విసరి వేలపిండి చేనీనది. ఆవిండి నామె యొక 

గిన్నెలోం బోసివెట్టి దానిపై నీళ్లు చిలుకరించి ఇంటిని ఎప్పటి 

య ట్లొనర్చి స్నానమునకు పోయెను. ఆమె శాకిని యని 'నేను 
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నెబీంగి నిళ్ళ్శంకగా లేచి త్వరగా ఆగిన్నెలోని వేలపిండిని మణీ 
యొక వేలవీండికుండలోం బోని ఆకుండలోని వేలవిండినుండి 

ఆగిన్నెలో మునువటియంత పిండి బోనీ రెంటిని ఎప్పటియట్లు 

చేసే యుంచి మరల నెప్పట్యట్లు పడుకలో నుంటిని. అంత 

నామె వచ్చి నన్ను "లేవీ నాచేనీన నూ ర్పెటుంగక ఆగిన్నెలోని 

చేలపిండి నాకు భోజన మిజెను. తాను విండికుండనుండి ఎ త్తి 

పెట్టుకొని యామం త్ర,ంపుం 'జీలపిండిని భుజించెను. ఆవిండి తిను 

టవలన ఆస్తీ ఆండుమేళ యాయెను. అంత నేను పగవేత 

దానిని కటిక వానికి వి o యించితిని. కటిక వాని వెం-డ్లాము బయట 

వచ్చి నాపై నిట్లు కోపగించెను “నాసఖని నీ విట్లు మోసము 
చేసితివి. అందులపలము నీ వాందుదువు.’ నేను ఆబెదరింవు విని 

పోయి రనాస్య్థముగా ఉరు వెలువడి యలసి యొక మళ్లే క్రిందం 

బరుండి నిద్ర పోయితిని. నే నట్లుండ నాకటిక వాని భార్య పాడు 
. యోగిని వచ్చి నామెడను ఈ త్రాడు కట్టిపోయినది ఆపాపాత్తు 

రాలు పోవుచున్న తణముననే నేను మేల్కొని చూచుకొను 

నంత టికి నెమలినై యుంటిని, నా మునుపటి స్త ఎ్రతిమా శ్, ము 

పోలేదు. ఆది మొదలు కోన్ని దినములు దిగులువడి ఇట "నటం 

ద్రిమ్మరుచు నుండగా నన్ను విట్టలబోయ యొకడు ప్రాణ 

ముతో బట్టుకొని తెచ్చి బోయజెని పృతీవోరుల తలగానిక్ ఈ 

చండ శేతునికి కానుక చెను. వ్రతీవోరుండు నన్ను తన వెం 

జామున కిచ్చెను. అడి నన్ను మంటపములో వినోదార్థ మై 
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యుంచెను. ఇపుడు దైవము నిన్నిటకుం బెచ్చి నా మెడ 
త్రాడు వివ్పీంపంగా మరల నేను తొంటినరగూవముం బొంది 

తిని. శశ మనము శీఘ్రముగా నిటనుండి తప్పించుకొని ప్యో 
దము. సాపాత్తుండు ఈ వ్ర తీవోరుడు రా త్రిచ ర్యాసాతులను 

రహస్యము బయలంబడు ననుభయమున ఎప్పుడును తవ్చక 

చంపి వేయును. ప్రభూ, నీవును వీనిరాత్రి, చర్యకు సాతీవి, 
నిన్ను వీ డింటికిం చెచ్చినాండు కావున యోగిని చేనీన యీ 
సూత్రమును నీవు మెడకు గట్టుకొని నెనులి వై యీ కిటికీ 

దారిని వెలువడుము, అంత నీవు మెడసాంచిన, నీమెడనుండి 

యాసూత్రమును నేను చేతులు సాంచి యందుకొని విప్పి నా 
మెడకు. గట్టుకొని నెవలినై య శే వెలువలికి వచ్చెదను, 

నామెడలోని త్రాటిని నీ వంతట విప్పి వేసిన ఇరువ్రరము మను 
ష్యుల మగుదుము. ద్వారమునకు అడ్డుగడియ చేసినారు. ఈ 

దారిని పోవ వలను లేదు. 

ప్రాజ్షాడు మ రన డిట్లు చెప్పగా అ ్లీ మృ గాంక 

దత్తుడు అతనితో. గూడ వెలువడి తనయింటికి పోయి ఆయి 

రువుళు మంత్రులకును భీనువరా క్రముని చూవెను. అట నంద 

టును తమ తను సడినయిడునులు ఒండ్లకు వర్ణి ంచుచు ఆరాత్రి 

శేషమును గడపివేసిరి. తెల్లవాజంగానే మృగాంకదత్తుని కడకు 

మాయావటువు వచ్చి రాత్రి సుఖ మడిగి మృగాంకదత్తుని వినో 

దార్థము పాచిక లాడం బిలిచెను. ఆసమయమున నటకు ప్రీ 
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వోరుండు చండశేతువు కాంగా వానిం గని శ్రుతధి జ్ఞప్తి చేసీ 

కొని 'ఈపాచిక లేల యివుకు ? వ్ర తీవోరుని నెమలియాట 

యిపుడు చూడవలసీనట్లు నిర్దయమై యున్నది గదా. అనెను. 

శ్రులథి యి ట్లనంగా జ వి బొందినవా? డై శబర రాజు వెంటనే 

ప్ర తీవారుని నెమలిని తె మని ఇంటికి పంపెను. అంతట ప్ర తీపహ+ః 

రుడు ఏమి! యాదొంగను చంప మబచితిని! వాడు నారా త్రి 

వృత్తాంతమును గన్న వా(డుగదా ! వానిని నెమలియింట వేని 

తినిగడా, ఇపుడు పోయి రెండునుం గావించెదం గాక.’ అని 

యాసందర్భమున జ్ఞ ప్తిగొని తలంచుకొని పోయి నెమలియింటం 

గనంగా అట నెమలియు లేదు, దొంగయు లేడు. అంతట 

వాడు భయ మొంది దఃఖతుం డై తన అేనికడ శేంగి 'మవో 

రాజ నానెమలి నెవండో దొంగ రాత్రి దొంగలించు కొని 

పోయినాడు.” అని నిన్న వించెను “నీనెమలిని దొంగలించిన 

వాం జెవండో మిగుల. బ్రన్ద్ధుం డైన జగదొంగ గావలయు.” 

అని చిబునగన్రతో శ్రుతధి పలికెను. అంతట మృగాంకదశత్తాదు 

లొండొరులం గని నవ్వుకొన నాంగిరి. అంతట మాయా 

వటువు వారిని ఏల నమెదరు చెప్పు డని బలవంతముగా నడి 

గెను. అంతట ప్ర తీవోరుని రా శ్రీ చీకటిలో కలయుట్కృ తద 

నంతర్తము వతీవోరుండు రాణిమోంది వలఫ్రుచే నామెనగరికిం 

బోవుట్స అట నామెమోందికి కత్తి డూయుట్క చేట వెళ్లను 

'తెననలుకుట, పీమట తా మిరువురును పృతీహారునియింటికి 
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వచ్చుట, అట నెమలితనమునుండి భీమవరాక్రముండు విడువు 

పాందుట, ఇ తాాదివృ త్తాంతము తనకు. ద్రితీవోరునికి సంబం 

ధించినంతవణకు సర్వము మృగాంకదత్తుండు భిల్లరాజునకు వివ 
రిం చెను. అంతట మాయావటువు, అంతఃపుర చెటికను రప్పించి 

దానివ్రేళుల గాయములు గాంచి ఫీమపరా క్రముని మెడకు 
ఆ యోగినీసూ త్రమును కట్టించి యతడు ఆమ్మా త్రాన నెమలి 

యగుటయుం గాంచి, ప్రతీవోరుని యంతఃప్రురదూషకుని సంవా 

రించి, తన భార్య నాదురాచారను మృ గాంకదత్తుని మాట విని 

చంపక స్పర్శదూరసు చేనీ దూరమున నుంచెను. మృగాంకద 

త్తుడు ఉజ్జయినికిం బోవ సమకట్టినవాండయ్యూూను ఫిల్ల రాజు 

"వేండికోలున అత డ్నర్చు నుపచారము లంగీకరించుచు కడమ 

మంత్రుల నెదురుచూచుచు అఆబోయవల్లెలోనే కొన్ని దినము 
లుండెను. 

౫*%.వ తరంగ ము. 

క్ ఫాం 

గుణాకరుని కథ. 

బ్రవ్షడునున విమలబుస్ధ్యాదిముం తి సమేతుడై మృగాం 

కదత్తుండు బోయజేనియింట నుండగా నొకనాండు బోయ 

నేనాపతి వచ్చి తమదొరతో వేగిరపాటు దోంవ విన్న వించెను. 

దౌర్యో, నీయాజ్ఞ ను అమ్మవారి బలికై యాచెప్పినలతుణములు 
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గల పురుషు నొకని సంపాదించికిమి. అతడు మనమేటిబీరంపు 

మగలను వనూర్డురను 'తెగటార్చినాండం. అమితముగా గాయ 

ములు తగిలి సొమ్హనిన్సియున్నాండు. తెచ్చినారము.” ఆమ ట 

విని భిల్ల రాజు ఆపునుషునిం దెచ్చి తమకు చూప మని నేనావతి 

శాన వెజ్టను. దళ వాయియు అతనిం బెచ్చెను, త్రాటలం గట్టు 

వడి యూంగు లాడుచు వోటుముట్టుల గాయపవుగండ్హ నుండి 

తొరుంగున_ కృమున నంటిన కలనినేలదుమ్హుచే మసటువడియున్న 

యా పురుషుండు చెక్కుల చెందిరమున కంటిన వచ్చనిమదపు 
క ద్ర 

నీళ్ల యోడికలు గలిగి క్రాశ్లం గట్టువడి యూంగుచున్న మస్తీ 

వోలె నుండెను. అంతలో నతనిని మృ గాంకదత్తుండు తన 

మంతి గుణాకరునింగా నానవాలువట్లి వరువ్చనం దటిసి ఏడ్పుచు 
ల యు 

కంఠథమునం గాంగిలిం చెను. తనయేలిక మృగాంకదత్తుని పాదముల 
వ్రాలియున్నయాతని బోయ అేండును అతనివెలులవలన గుణా 

కరమం త్రి యని శెలీసినొని వినయముతో నొదార్చెను. తన 

యింటికిం గొనిపోయి స్నానము చేయించి గాయములకు కట్లు 

కట్టి వై దో క్షకృనముమునం బథ్యముగా అన్న పానము లొన 

రించి స్వస్థులం జేసెను. అనంతరము మృ గాంకదత్తుం డడుగ, 

గుణాకరుండు ఎల్లరు విన ఇట్లని నిజవృత్రూంతముం జెచ్చెను, 

దేవా, అప్పుడు నాగశాపమువలన నేను మిము బానీ 

ఏమియుం చెలియని మూ థావస్థం బొంది దూరమున నొక 

మయుడారిలోం బడి చిరకాల మటనే క్టుమ్మరుచుంటిని. అనంతరము 



1308 క థాసరిత్సాగరము. లం. ౧౨. తస 

నాకు తెలివి కలిగినది. అంతట ని ట్లని వగచితిని: “అయ్యూ | 

ఏమి యీనేరని నిధాతృనిదుండగము. రాచనగర నడచునప్పుకే 

"ఖేన మొందు మృ గాంకదత్తుశు ఈకాలెడు నిసుకయెడారిలో 

నేమి గాగలండు! ఆ నామిత్రు లే మమురో, ఎ ట్లున్నారో?* 

అని యిట్లు మాటిమాటికిం జింతించుచు దై నవశమున వింధ్య 

వానీని చెంత శేంగితిని, రేయుంబవలు నానా వాణబలులచే 

యనమూలయముం బోని యమ్ధవారి 'దేవళము సొచ్చి ఆమెకు 

సాష్టాంగ సృణామ మర్పించి లేచి కనంగా, కంఠమందు పాదు 

కొని యున్న క త్తితోడి యొక యాత్తబలిదాతళశవము అగ 

పడెను. వానిం గనంగానే నా మనస్సులో మో యెడంబాపు 

వనట తీఅ, నేను నళ్ల్లే దేవికి సంతుష్టిగా నాత్తబలి సమర్చింతు( 
గాక యని యాలోచన గలిగాను. అందుకై నేను పగువునం 

బోయి యావురుషశవము చేతికత్తిని బుచ్చుకొనునంతట నొక 

తావసీ దాగరచేశమున వచ్చి ముదిమిచే కుడియెడమల కాడు 

చున్న తన తలచేతనే నా యుద్యమనును నిషేధించుచున్నది 

యుం బోలె నాకడకు వచ్చి, దయతో నన్ను మాన్ని, నావృ 

తంత మడిగి విని నా కిట్లు బోధించెను. 'వుత్రైా చచ్చిన 

పిమ్మట మరలం గూడుట యెటనేనియు వింటిమా ? బ్రతికి 

యున్నం గదా పాసినవారిని మరలం గలము నగును. అందు 

లకు నిదర్శనము కథ చెప్పెదను వినుము: 
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వినీత మతిక థ, 

సిద్ధము అహిచ్చ త్ర మని నగరము కలదు. 

అందు ఫూర్వము రాజేంద్రుడు ఉదయతుంగుం చేలుచుండెను. 

అకని ప, తీవోరి కమలమించ్రు 6 డనువాండు గొప్పవాడు. కమల 

మిత్రు నికి వినీతమతి యని సాటి లేని మేటిపుశ్తు( డుండెను. 

సరం ధ్ర, ౦ బయినకతన తామరతూం.డును, కుటిలం బగుటచేత 

విల్లును, గుణవంతము లయ్యీూను నాతనికి ఈడు గా బాయెను. 

ఒకనాం డాకుమారుఃడు రాత్రి తన మేడవై మంచంబునం 

బరుండ్కి వలరాచయీనవిమాని చివురుతో ేచామ ఇం ద్ర 

దిగషనితేకు చేసి యిడిన చెవికమయో యనం జెలువారు 

చున్న జాబిల్లిపొడువుం గాంచి క్రమమున వెన్నెలచే వెలుం 

నొందుచుండుటయుం గని, “ఆవాో! యీవెన్నెలచే దారు 

లన్నియు పాలంగచ్చు చేనీనవి నోలె లేజరిల్లుచున్న వి ; వీనిలో 

నొక్కండన పోయి వల విహరింప రాదు? అని కోరిక యీరి 

కలెత్త విలుతోడుగా వెడలెను. కోసు దూరము పోవునప్పటికి 

ఆకస్పి కముగా "నేడ్చు వినంబజెను. ఆసవ్వడిని బోయి యతండు 

ఒకకన్నియను దివ్యగూవను ఒక చెట్టుకడం గరార్చుండి యెడ్చు 

చున్న చానిం గాంచి “కల్యాణీ, నీ 'వెవ్షతెను? కాటుక 

'కన్నీళ్ల చేత ఏల నెమ్మోమును మచ్చతొ డి చందురనికి సాటి 

నేయుచున్నావు? అని యామె నడిగెను. ఆమె యి ట్లనిరె..ు 
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“మవాోనుభావా, నేను గంధమాలి యను నాగేంద్రుని 
కూంతురను. నావేరు విజయవతి, నాతండ్రి పోరం బలాయితు. 
డగుడు, ఆయనను వాసుకి “పాపాత్తుడా, నీను వగతునికి ఫీ 
దాసుడ వగుదువు పో.’ అని శొపించెను. ఆశావంబున మాతం 

డిని వగతుండు కాలజివ్వ్యూ. డను యమ్షండు ఓర్చి తనకు ఎప్పు 
డును వువ్వులు మోచుచుండు లెంకనుగాం చేసికొనెను. ఆవగచే 
నేను గౌరిని తవస్సున మెప్పించి వరము వేండితిని. భగవతి ప్రత్య 
వశమై యి ట్లానతిచ్చినదిః “పిల్లా, విను. మానససరోవరంబున 
గొప్పది వేయిరేకులదడి వటికవురా తామరన మొకటి కలదు, 
(బ్రాద్దువెలుంగులు పయింబొలయ నది రతనంపు(చేజూల నెజ్టడా 
లొలయ శేషునిషడగ యో యన రాజిల్లుచుండును. ఒకనాయ 
కుబేరుడు దానిం గని మానసంబున స్నాన మాడి భ క్రిమెయి 

నాతామరయందు శివార్చన మారంభించెను. ఆసమయమున 

ఆతనియనుచరులు యతులు ఆసరస్సుననే జక్క_వలు అంచలు 

లోను నీటిపులుంగులరూపవులు దాల్చి వివారించుచుండిరి. అందు 
మితం డ్రికి వైరియగు నా కాలజిప్వ్యూని యన్న విద్వోజ్జివ్యూం 
డనువాడు తన కాంతతోంగాడ జక్క వకవరూవమున; గ్వీడిం 
చుచుండి దైవయోగంబున జెక్క_లు జాడించి కుబేరునిచేశి 

నుండి యర్ధ్హ్య పాత్ర మును (శ్రందం బడం బేనెను. అంతట 

కుబేరుడు కోవగించి విద్యుజ్జిహ్వూని వానిభార్యును ఎప్బటికిని 

జక్కవలుగానే ఆచెటువున నుండునట్లు శపించెను. అట్టు జక్క 
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నె శేలయందు వెంటిశై విరాళిం గారు నా విద్యుజ్జివ్వ్వ్యూని 

తమ్ముడు కాలజివాషడు తాను ఆజక్క_వపెంటిరూపు కొని 

వినీదవటుచుచు, వగలు నిజయశురూవమునే దాల్చుచ్చు నుం 

దును. నీతం డ్రి వానికి బానిసై యెపుడును కరాడ నేయుండును. 

పుత్రీ, అచటికి ప్ర, తీవారకుమారుని మవాధథీరుని అహిచ్చ త్త 

నగరము వానిని పరాక్ర మవంతుని కడశశానిని వినీతమతిని 

బంపుము. -ఈగుజ్జమును కత్తిని గొనిపొమ్లు. వీనితో నతండు 

ఆయతుని "గెలిచి సీతండ్రిని విడిపించును. ఈక ల్తి ఆవండొ 

డయం డగునో యతండు మా రుర నెల్ల నోడించి భూలోకములో 

రా జగును.” ఇట్లు ఆనతిచ్చి భగవతి గుటణ్ణమును కత్తిని ఇచ్చి 

దిచ్చు మొగం బాయెను. అంతట నిన్నుం ట్రేరించుటకు నేను 

కృమముగా నిటకు వచ్చి చెం కరుణా పాత్రుని నిన్ను రాత్రి 

వెలికి రాయగా గాంచి, ఏడ్పు వినిపించి యు _క్టిగా నిటకు 

ఎలయించితిని. కాన్రన కీయి సొబగుండా నాకోరికను నెణువే 

దర్పము” ఇట్లామె ప్రాన్టింపంగా వినీతమతియు నంగీకరించెను. 

ఆనాగ కన్య పోయి తట్ట ఇమే వడిగల యొక తెల్లని 

కత్తలాని తేజిని దిగంతములకుం బలాయిత మయిన తపస్సు 
నెల్ల నొక్కు_మడిం గడప నొక్క_ముద్దమయైన జాబిల్లి వెల్టుల నొ త్త 

మో యనం 'చేజరిల్లుచున్న దానిని, వీర, శ్రికటాతుముం బోలె 

సతారగగనకాంతి మైన కత్తిని దెచ్చి రెంటిని వినితమతి కర్సిం 

చెను. అతండు క త్తిం గేలం గొని గుట్ట మెక్కి ఆమెను కూడ 
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నెక్కించుకొని గుణ్ణము ప భావము చే నప్పుడే మానసముం 

జేరెను. సరస్సు కాలజివార్షనిమో(ది కనికరమువేత వినీతమ 

తిని గావల దని గాలికిం గదలు తామర చేతులతోను జక్కవ 
కూంతలతోను నివారించునదివో లె నుండెను. అచట గంధ 
మానిని యషులవళంబున నుండం గని వానిని విడివించువాండై 

వినీతమతి యామ్రుక్క_డులను కత్తితోం గొట్టి తజీమివేనెను. 
దానిం గని సరస్సునడుము నుండి కాలజివశు జక్క_వనాళి 

రూపు మాని కాలమేఘమువోలె గర్లించుచు లేచెను. పోక 

ఆకసమున శెక్క_, కాలజివషడు నినితమతివై కెగయ, నతండు 

గుజ్తముతోొ “నే ఎగనీ కాలజహ్య్యూని జుట్టునం బట్టుకొని కత్తితో 

తల నజుక నున్నంతలో, కాలజివ్వూండు దినముగా జాలి పుట్ట 

మొబి వెట్టుచు వినీతమతిని శరణు. జొచ్చి, విడుపౌంది, జేతకు 

ఈతబాధలం వొలంచున దైన తనయుంగరమును కానుక యిచ్చి, 

నమ్రు,( డయి, గంధవమాలిని దాన్యమునుండి విడుదల చేసెను. 

గంధమాలియు సంతో షూంబుధిం చేలి వినీతమతికి తనకుమా 

రిని విజయవతిని ఇచ్చి యింటికిం బోయెను. అంతట వినీతమతి 

ఖడ్జాంగుళీయ శాశ్వ కెన్యారత్నంబులతొ ' పలవల వేగునప్పటికి 
వల్లు చేరను. తెండి సంత షించెను. రాజుసయితము వృత్తాం 

తము విని సంతోషించెను. వినీతమతి యంతట నిజయవళతిని 

వివాహ మాడెను. 
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ఈవడున్రన నాలుగురత్న ంబులతో ను సుగుణంబులతోను 

వర్గిల్లు చున్న కుమారునితో తం డ్రి కవులమతి  యొకనాంద 

ఏకాంతంబున ని ట్లనియె;--- “వుత్రా ఇట మన యేలిక యుద 
యతుంగునికి సర్వవిద్యావి శారద కూతురు ఉదయవతి కల 

దు గదా. 'బ్రావాణుండేని మే త్రీ యులజేని ఆమెను వాదమున 

నెవడు జయించునో వాని కామె నిచ్చి వివాహము నేయునట్లు 
తండ్రి శుల్క_నియమ మేర్చణిచి యున్నాండు. ఆమెచే జగదాళ్చే 

ర్యకర నుయినరూసముచే తెజగంటి తెజువలుమాా త్రము గాక 

విద్యావాదముచే వాదు లెల్ల నోటుపడినారు. నీ వేకవీరుడ 
వయ్యు క్ష. త యకులమందు6 గలీనంయా వాదము నొవ్చరికించి 

(ఆ) ద 

. యున్నా వేని? ఈమెను వాదమున నోడించి వివాహను 
కమ్ము తండ్రి యిట్లు పలుక కుమారుఃడు “నాయన్మా నుము 

బోంట్లకు పకృతి వేశల లయిన సీ లతో బాద మన నెటిది? 
౧౧ Ww) 5) 6 

.. అయినను నీయాజ్ఞ సు జరిపెదసు” అని యు త్తర మిచ్చెను, 

అంతట కవములవముతి రాజుకడకుం బొయి “బెజబా నాకుమా 

రుడు టేపు ప్రాతఃకాలమున తమ కొమారితేతో వాదము నేయ 

నున్నాండు.” అని విన్న వించెను. రాజు ఒప్పుకొనెను. ఆమాటను 

తం డ్రి వచ్చి వినీతముతికి . తఅలియంబేసెను. మబజునాండు (ప్రాతః 

కాలమున వినీతవుతి భాస్వంతుండు వచ్చి, రాజహంసాధిష్టిత మైన 

నిద్వత్స భాక మలినిని అందలి గుణవంతుల కను దేంట్లు తన్ను. 

జూచుచుండ నలరించెను. మబజుతణమున రాజకన్య యుదయ 

రితి 
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వతియు గుణాకృష్ణ మై కాముని తీవవిల్లువో లె నరుదెంచెను. 
గుణవంతేమునై ఆదిలోనే వూర్వవమోవన్యాసము చేయునని 
వోలె నింవుగా ళబ్టించు చున్న తొ 'డవులచేత నామె వెలుంగు 
చుండెను. అట్టు వచ్చి మరకతవీళమునం గూర్చుండిన యామెకు 
నిర్జోో పోంబరంబున నెక్కొన్న నిర్మల చం దృరేఖ సాటి వచ్చునే 
మో? అంత నామె వూర్వపతీము నెయుచు వలువరుస వెలుంగు 

దారముల కడుం బియ మైన నుడువు మానికముల దండను 

గుచ్చునదివో లె విరాజి'ల్లైను. వినీతీమతి వదవదంబునను ఆమె 

వాదమున దోషము నూవి శణములో నామెను నిరుత్తరం 

గావించెను. అంతట సభ్యు లెల్ల వినీతమతిం బొగడుచుండ 

నామె తనకు పరాజయముచే మంచిభ ర్స లభించినందున దానిని 

జయముగానే భావించి సంతేసీల్లైను. అంత నుదయతుంగుండు 
వినీతమతికి వాదళుల్కా_న్టితను తనయను ఇచ్చి వివాహము 

చెనెను. ఆరాజు అరణ మిచ్చిన రత్నములతో నిండి వినీతమతి 

యా నాగకన్యా, లాజకన్యలతో సుఖ ముండెను. 

ఒకనాండు నినీతమతి జూదమున ఓడిపోవుచున్న సమయ 
మున  బ్రావ్ష్యాణు? డొకండు వచ్చి భోజనమునకు సామ గి యివ్చీం 

పు మని నిర్భంధిం చెను. విసీతమతి కోవమున బంటు నొకనిం 

బిలిచి చెవిలో బోధించి ఇసుక నించినపా త్ర మును వస్త్రము 

కప్పి శ్రాహాణుని కిన్చించెసు. చాపహణుండు నరళవుతి దానిని 
లో 

గృహిొంచి బరువుం గని బంగార మున్న దని యెంచి హగ్షంబున 
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చేశొంతమునకుం బోయి అెజుచిచూచి, ఇసుకం గన్ని “ఆవో ! 

హినిచే మోసపోయితిని గదా. యని వగచుచు నింటికిం బో 

యెను. వినీతమతియు ఈవృత్రాంతమును తలవెట్టక జూదము 

నూని ప్రి యాద్వయయుతుం డై తనయింట యథేచ్చ ముండెను 

ఏ ట్టుండ ఉదయతుంగనుహాో రాజు ముదిమి ముదిరి సంధివి గ వా 

'ములందు పటిమ దవ్చీ రాజ్యభారమున కతముం డై అవుతు 
డగుటచే నల్లునికి రాజ్యాఖిపేకము చేసి అత్మముక్షివై గంగా 

శీరమునకుం బోయెను. రాజ్యము వచ్చినవెంటనే వినీతమతి 

అశ ఖడ్డ పృ భావంబునలన దళ దిక్కులను జయించెను. అతని 

రాజ్యము ఆ యీతిఘ్నాంగు ళయకము ప్ర భావంబున రఘుపతి 

_ రాజ్యుముం బోలె రోగదుర్భికములు "లేశ యుండెను, 

ఒకనాండు వినీతమతికడకు భితు వొకండు రత్నచం ద్ర 

మతి అనువాండు వాదియేనుంగులనీంగము వచ్చి యాతిభ్యము 
గొని గుణవరాయణుని వినీతమతిని వాదమునకుం బిలిచి వండె 

మివ్విధమున నియమించెను.-'రాజ్తా నీ వోడుదువెని మదీయ 

మైన బౌద్ధమతము నవలంబింపవలసీనది. నే నోడుదు నేని చీవరము 

మాని (్రాహాణులను శుశ్రూష నేనెద. కందుల కొవ్చుకొని 

రాజు అతనితో వడుదినములు వాదించెను. వాదితలబడిత 

నారాజకన్య నుదయవలిని ఎవండు జయించెనో ఆ వినీతమతి 

యిపు డీ ధితునవుచేత ఎనిమిదవనాండు ఓడిపోయెను. అంత 

నారాజు ఆఫితువునుపబేశంబున సత్ఫొపసకారవుణ్య్యాఢ్య మైన 
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బౌద్ధమతమును భ_క్షిశ ద్ధలతో స్వేకరించెను. జనవూజా పశా 
యణుండై భితువులకును శ్రాహ్మణాదులకును ఎల్లవారికిని వివో 

రములు న త్త ములు కట్టించెను. ఆయభ్యాసంబున నుపళౌం 

తుం డై యొకనాండు భియునును సత్రో ఏవకారిణయైన బోధిస [| 

చర్య నుపదేశింపు మని వేండెను. భీతు వి ట్లనియె:._ “రాజా, 

కలుషము లెల్లం దీణీనవారే బోధిస _త్స్వ్రచర్య కధికారులు గాని 

యితరులు గారు. మాబోంట్ల కగపడుస్థూలకిల్భిషము నీయం 

'దేదియు లేదు గాని నూక్షపావ మేమేని యున్న దానిని ఈ 
యుపాయమున నేెణీంగి శమింవం జేయుము.’ ఇట్లు పలికి భితుశ్చ 

రాజునకు స్వవ్నమాణవకుని ఉపదేశించెను. దాన రాజు రాశ్రి 

కలం గని ప్రాతఃకాలమున గురునుతో ని ట్లనియె:.. ఆచార్యా, 

కలలో నేను వరలోకమున శే(గితిని, అట నాశలి గొని యన్న 
మడిగితిని. అంతట దండపాణులు వురుషులు “రాజ్యా 9దిగో 

తిను కాలినయిసుక విస్తారముగా నున్నది నీవు ఆర్జించుకొం , 

టివె పూర మిడి ఆకలీగొని వచ్చి నిన్నన్న మడిగిన ట్రాహా 

ణునికి నీను ఇచ్చియుండ లేదా ? వదికోట్లవరవోలు దానము చే 

నిత్రివెని యూపావము తో లంగును” అని వలికిరి, వా రిట్లు చెప్పి 

నవెంటనే నేను మేల.కొంటిని” వట్టు గురువుతో. బలికి అందుల 

మూలము నతనికిం చెలిపి నినీతమతి యాచకులకు పదికోట్లవర 

వాలు దాన మొనర్చెను. అనంతరము మరల స్వవ్న మాణవకుని 

చేనెను. అట్లే కలలో పరలోకము శేంగి ఆశలి గొని యన్న 
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మడుగ దండపాణులు మరల ఆ యిసుకభోజనమే వెట్టిరి. దాన 

మిచ్చినను మరల బ్రసుక యే వెబ్టదరేమి?ి అని యతం డడుగంగా 

'సీదాన మది నిషుల మయినది వలన అందు (బ్రాహ్మణుని 

వరవ+* యొకటి యుండినది. అని వలికిరి. అంతట రాజు మేలు 

కొనెను. అవృత్తాంతమును గురువునకు నివేదించి మరల పది 

కోట్ల వరవోలు అర్థుల కిచ్చెను. మరల రాత్రి స్వవ్న నూణవకుని 
చేసీ కల గని ప్రాతఃకాలమున ఆచార్యునికడ వృ'తాంతము 

నిట్లు వర్ణించెను. “అయ్యా, నేడు కూడ వరలోకమున దండ 

పాణులు నాకు ఇసుకయే వెట్టిరి. కారణ మడుగ ని ట్లనిరి, 
'రాజ్కా నీ నిన్నటిదానము కూడ వ్యర్థ మే, ఏ లన అడవిలో 

"దొంగ లొక భ్రాహ్తాణుని దోచుకొని చంపివేసీరి ; నీన్ర రత్మీంప 
వైతివి. రక్లాహీన మగుటచే నీదానము విఫల మయినది. -కావున 

_నీమాటు రెండింతలు దానము నేయుము” ఆమాటలు నిని నేను 

మేలుకోంటిని. ”" అట్లు గురువునకు తెల్సి రాజు -ఈమాటు 

రెండింతలు దానము చేసెను. అనంతరము రాజు గురువుకడ 

కట్ “ఆచార్యా, పలుపారంవాట్లపా లగు నిట్టిధర్శ్యమును మము 
బోంట్లు ఎట్లు ఆచరింపగలరు?' అనియడిగాను. గురు వి ట్రనియె:_ 

దేవ్యా ఈ మ్యత్తాన ధర్మ్శరశణణమున పృయత్నేము దక్కుట 

తగవుగాదు. ఉత్సాహాళ_క్టిసంపన్ను లై నిజధర్మము ననడ్డ చేయని 
ధీరులను దేవతలు కాచ్చి వారికోరికలను నెజుచే రురు అల్లే 
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భగవంతుం: డయిన వ రాహబోధిసత్త్వుని చం త్రమును వినియుండ 
వేని యిబె వినుము 

వరాహబోధిసత్తు రని కథ, 

వూరు వింఛ్యా ద్రిగుహలో బుద్ధాంశసంభూత మైన 

వరాహ మొకటి తన మి క మయిన మర్క._టముతోోం గూడ 

నివనీంచి యుండెను. అది ఎల్ల జంతువులకు మేలు నేయుచు 

తన ఇెలికానితోంగాండ అతిధిపూజ సలుపుచు కాలము పుచ్చు 

చుండెను. 9 ట్లుండ నొకప్పుడు అయిదు దినములు ఒక్క_టియ 

ముసురు వట్టి ఎడ తెంపు లేక జడివాన కురియు చుంజెను. వీ 
ప్రాణియు నిటునటు సంచరింపక యెక్క_డి దక్క_డనే యడంగి 
యుండెను. ఐదవనాండు ఆన రాహంబును కవీయు నిద్రించు 

చుండగా గువోద్య్వారమునకు నింహా మొకటి భా రార్టపు త్రీ 

సమేత మై వచ్చి భార్యతో “ప్రియా, తీఅని యీ వెనుముసుకు 
నందు ఎక్కడను జంతు వేదియు బయటం గానరామివే ఆశట 

మనము తప్పక చచ్చిపోవుదుము. ఏమి చేయుదము?” అనెను. 
సింపొ యి ట్లనియెః... “మన మందణము ఆంకటిచేత చావ 

నున్నారము. కావున మో రిరునురును నన్ను భక్రీంచి పాణ 

ములం గాపాడుకొనుండు. నీవు దొరవ్రు, ఈసుతుండు మన సర్వ 

(పాణములును గదా, నావంటిది నీ కింకొొకతె వెంటనే దొర 

కును, కాన నావలననే మోకు మేలు గల్లును గాక.” దై వవళశ 

మున నా సమయమున మేలుకాంచి యావరాహము ఆ నీంవా 
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దంపతుల యీ సంభాహణను విని సంతసీంచి “అహో | ఎట్టి 

భయంకర రాత్రి యిది! ఎట్టి ముసురు! నా కట్టియతిథులు దొరకి 

నారు! ఏమి నా వుణ్యము ! కావున విఘ్న మేమియు కలుగక 

నున్న తణవినాశి యగు నీదేహముతో ఈయతిథులకు సంత 

ర్పణ చేనెదను గాక.” అని సంకల్పించి "లేచి వచ్చి నెయ్యపు 
మాటల సీింహముతో “ కల్యాణుండా, దిగు లొందకుము, 
సప త్ర కళత్రునికి నీకు ఇటె నేన యోగిరమను. నన్ను ఆరగిం 
వుడు.” అని పల్కె_ను. నీంహము సంతనించి భార స్ట * “ప్రేయసీ, 

ముందుగా మనపుత్ర్రు (డు భుజించును గాక, నే ననంతరము 

భుజించెదను, నీ వటుతర్యాత భుజింతువు. * అనెను. సింహి 

వళల్లైెయన సింగంవుంగొదవము ముందుగా నావందిమాంనమును 

భశీంచెను. అనంతరము సీంవాము తినసార్గను. ఆది తిను 

చుండ మవాోసన ల్ సము ఆపంది “మిత్ర ఈ నానెత్తుటిని నేల 

నికోకముందె త్వరగా ,త్రానుము, నామాంసమును తనివి తీజ 
దినుము. మీగత నీభార్య తినుంగాక” అని పలుకుచు కృనుముగా 

సీంగంబు చేత నెములుమాతృనము మిగుల భతీత మాయెను. 

అ ట్లయ్యును ధిర మయిన యాపంది సత్త (వంతేము తనధిరతకు 
తుది యెక్కడన్లో కని వట్టనో యన నిలిచియున్న _ప్రాణములం 
బాయ డాయెను. ఈ లోవల ఆశటి వెల్లున సింహా గతాను 

వయినది. అంతట సింహము వీల్ల తో. గూడ నెటకో పోయినది. 

రాత్రియు తెల్లవాణీనది. అప్పుడు వండి చెలికాడు కోతి మే 
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లొని ఆయవస్థ సున్న వందిం గాంచి దిగు లొంది “మి త్రమా, 

ఎవరు నీ కిట్టియవస్థం గలిగించిరి ? ఓపిక కలబేని చెప్పుము. 

అని యడిగామ సూకరము ధీరతతో జరిగిన వృత్తాంతముం 

జెప్పెను. అంతట కోతి 'యేడ్చుచు వందిపాదములం దెళ్లీ 

“మిత్రమా, నీ వెవరవో దేవాంశసంభూతు(డన్రు. ఈసుకృతము 

చేత నీతిర్భ్ణ క్ష మును పో నడిచితివి. నీకు కోరిక యేబేని 

యున్నం జెప్పుము సాధించెద. అనియెను. వరాహ మనియు : 

“మిత్రమా, నా కొకకోరిక కలదుగాని, దానిని బ్రహయు 

తీర్చంజూలండు. సు కన్నులార చూచుచుండగా, పాపము! 

ఈసీంహి ఆకటం గువ్చగూలి మడిసినది. నాకు మరల మును 

పటిదేహము నచ్చి యీమె బ్రతికి నన్ను భుజించి తృప్టి 
నొందుం గాక యని నాకోరిక ' ఇట్లు పలుకుచున్న యాయొంటి 
గానికి ధర్మ దేవుడు పృత్యతుమై చేతితొ ఒడలిం దా(కి దానిని 

దివ్యమంగ ళ్ వ్సి గ వుని ఒక మునీం ద్రునిం గావించెను. “పుత్ర 

ఒరులకొటజశే తా నని నడికట్టిన నిన్ను జయింవం గోరి ఈమా 

యను సింహాదిరూవమున నేనే సృజించితిని. పరులై సాగ 

మిచ్చిన యఖండసత్తు ప్ర డవు, నీవే నన్ను జయించి యిట్లు 

“చ బొ 0 1 న్డ్ గ మునీంద్రు.డ వైతివి!! ఆని ధర్మదేవత ఆ మునీంద్రునితో 

నుడివెను. అంత నాతండు మల సున్న ధర్హుం గని “స్వామి, 

నా చెలికాడు ఈకోంతి ఈతీరున తిర్భ_క్ష (మునంద యుండంగా 

ఈమునీంద్రతయు నాకు ప్రియముగాదు. అనెను. ధర్మం డంతట 
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నాఫోంతిం గూడ మునీం ద్రునిం గావించెదను. మవోత్తుల సాంగ 

తము నిశ్చయముగా" నువోఫలమునకం గదా! త్ర ధర్షుడు 

అంతే ర్థాన మారును. నీంహీక శేబరంబును నూయ మాయెను. 

విసీతమతి బోధిస త్త చర్య. 

ట్లు ఫీతువు వపలుక(గా, దానవీరుం డా వినీతమతి 

భూపతి రాత్రి మరల స్వవ్నమాణవకుని చేసీ కల గని మటు 
నాయడు గురువుతో నిట్లు వక్కా_ణం చెను? “ఆచార్యా, కలలో 

ఈమాటు న న్నెవరో దివ్యముని “పుత్రా నీపొపము తీటీనది. 
ఇంక నీవు బోధిస త్త షచర్యను అవలంబింపుము. అని బోధించెను. 

అంతట మేలుకాంచితిని. మనస్సు ఊాజుడిల్లినది.” ఇట్లు గురువు 

నకు నివేదించి వినీతవుతి శుభదినంబున గుర్వనుజ్ఞ చే నామవాో 

చర్యం గైణొనెను. అద్ధలకు అవ్వారిగా కోరిన యర్గములు 

వర్షించుచుం డెను. వ్రతని ధనంబును అక్షయ మగు చుండెను. 

సంపదలు ధర్మ మూలములు గదా. 9 రా ఛాహాణుం 

డొకడు యాచకుండు వచ్చి వినీతమతితో నిట్లు విన్న వించెను. 

'మవారాజూ, నేను పాటలీపు రము వాడను _్రూాహ్ప్హాణుడను. 

ఒక బ్ర హూరకుస్సు నాయగ్ని శాల న్నాకృమించి నాకువమూరునిం 

గూడ అపహరించినద్కి ఇందులకు ప్ర, తీకారము వ యుపాయ 

మునను నావలన గా దాయెను. కాన అగక్థికల్పమహీజంబును 

నిన్ను యాచింప వచ్చితిని. నానేమముశై సర్వదోపషు హరమును 

నీ యాయుంగరమును నా కిము. అంతట కాజు డీలు వడక 
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యతనికి ఆ కాలజివాని యుంగరము నిచ్చివేనెను, బ్రహ 

ణుండును దానిం గొనిపోయెను. వినీతమతిబోధిన _ల్తే ఏ వ్రృతయ 

శస్సు సకల దిగంతములకు వ్యాపించు చుండెను. అనంతరము 

ఒకప్పుడు ఉత్తర దేశమునుండి వ్రందుకలళుం డను శాజకువూ 

రుడు ఆతిథిగా వినీతమతి కడకు వచ్చెను. ఇతండును అతనిని 

ఉ త్తమకులమునానిం గా నెజింగి సత్కరించి వచ్చిన కార్య 

డిగెను. అతం డి ట్లనిగెః “టేవ్యా నీన్ర యాచకళోటి! 
భోలోకచింతానుశి అని వ్రృఖ్యాతుండవు. అ నీప్రాణముల 

నడిగినను నీవలన తనియకపోండు. కనకకలశుండు నాతమ్ముండు 

నాపై దాడివచ్చి నాతం డ్రి దె ననా రాజ్యమునుండి నన్ను వెడల 

నడిచినాండు. కావున నేను నీకడకు అర్థినై వచ్చితిని. వీరవర, 
ని యాఖడ్రాశ్వములసను నా క్మ్ము. వాని ప, భావంబున నేను నా 

దాయాదుని జయించి రాజ్య మొందెదను.” ఆ వెండికోలు విని 

వినీతమతి వెంటనే రాజ్యురక్షామణు లయినను ఆ ఖర్జాళ్న 

ములను ఆ రాజపుత్రు ని కొచ్చి వేసెను. మంత్రులు తలలు వాంచి 

ఉస్సురని నిట్టూర్పులు నిగిడించుచున్నను మ మనస్సున ఇంచు 

"శేనియు వికల్ప మూనం డాయెను. బ్రందుకబశుఃడు వానిం గొని 

పోయి వాన్నిప్రభావంబున దాయాదుని పాలు దోలి రాజ్య 

-మొంచెను. అంతట రాజ్యము ఫోలుపోయిన తద్భాత కనక 

కలశుండు వినీతమలిభూపాలునినగరమునకు వచ్చి యట దుఃఖా 

తిరేకంబున చిచ్చునం బడ సమకశ్చ్వాను. ఆవృత్తాంతము తెలిసీ 
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నినీకముతి భూపతి తననుం త్ర్రులతో ని ట్లనియె;.... “అయో ! 

పాపము ! ఈసాధువు నాతప్పున నీదళకు వచ్చినాడు. కాన 

నారాజ్య మితేని కిచ్చి యీోాతప్పు దిద్దుకొనియెదను. ఒరుల 

కుపయోగపడని యీ రాజ్యము నా కేల? సంతతి లేనినాకు 

వ్రతంటే పుస్రుం డై రాజ భారము వహించును గాక ” ఇట్లు 

పలికి వారు ఒప్పకున్నను అతనిని రప్పించి యతనికి నిజరాజ్య 

మిచ్చి నిర్వికల్ప చిత్తముతో తత్త ఇమే భార్యలం దోడ్కొని 

నగరము వెలువడెను. “అయ్య యో, అమృత కరుడు సంపూ 

రం డై లోకము నానందింపం దొడంగనో లేవో, అశాండ 

మేఘము వచ్చి మటుంగువణటిచి వేసినది! సృజాక ల్పవృతు మారాజు 

సకలప్రాణు లకును సకలాశావూ రణము నేయందొడంగానో లేదో 

విధి యితని నెటకో కొనిపోయెను.' ఇట్లు పలువగల వందురుచు 

పురజనులు ఇండ్లు విడిచి అతనిబె లోక మని వెంబడించిరి. ఎట్ట 

శేలకు వారిని మరల్చ పట్టు వదలక వినీతమతి మవారాజు 

కాలినడకనే భార్యలతో (గాడ కాన శేంగెను. పోయి పోయి 

నీళ్లు చెట్లును లేక ఎండకు కాలిన యిసుకయెడారిని ఇతని ఛై ర్వ 

మును పరిశోధింప విధి సృజించినదానిని చేరెను. ఆం దొక 

చోట దప్పి గొని దూరపుంబయనముచే నలని కూర్చుండు నం 

తట ఛార్యలకును నతనికిని నిద్ర పక్టైను. అతండు మేలుకాంచి 

చూచునంతటికి తన సత్త్వోత్కర్ష చే నుప్పతిన్లిన గొవ్చ యు 

ద్యానవన మొకటి కాన వచ్చెను. అందు విరిదావురలు చల్లని 
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తేట నీళ్లును గల బావ్రలను, ఎళ్లెడల దట్టంపునల్లనిపచ్చికయు, 
పండ్లబరునునకు వంగిన చెట్టును, నీడలలో నున్న ట్టి గొప్ప కా 

తిన్నెలును గలిగి ఆ యుద్య్యానము దాన వ్ర భఛావముచే స్వర్భము 

సుండి యాకర్ణి ౧పంబడిన నందనవనమో యన నొప్పు చుండెను, 

దేమి ! కలయో మతిభ్రవుయో, ఒండె నామాంద వేల్పుల 

యన్నుగృ హమోళ? అని దానిం గాంచికాంచి యారాజు వింత 

వడుచున్నంతట నట నాకాశమార్లమున అంచదంపతులై సంచ 
రించు చున్న సిద్ధదంవతు లిట్లు నింగినుండి పల్కి_రి ఏ “రాజూ, 

నీస త్త గ్రంపు మహిమకు నీకే యేల యింతవింత ? -కావున, ఎల్ల 
ప్పుడు పూవులు: గాయలుం గలిగి విరాజిల్లు నీ యుద్యాన 
మందు య థేచ్చము నివసింబ్రుము * ఈ నీద్ధ వాక్యము విని 

రాజు శంక యెడలి ఆకానలో భార్యలతో గూడ తపస్సు 

చేయుచు. నివనీంచెను. " ఒకనాడు వినీతమతి రాచట్టువై 

కహార్పుండి సమివనున నొకవుగుషుని ఉరి:బోనికొని ప్రాణము 

వదలంబోవుచున్న వానిం గని వడివడిగా నతనికడ శేంగి చావు 

నూని యతని నాయుద్యమమునకుం గారణ మడిగాను. అత. 

డి ట్లారంభించెను. 

ప్త అయ్యా, నావృ త్తాంతమును ఆమాలను వినుము, 

నేను నాగకూరుని తనయుండను, నావేరు సోమళూరుండు, 

నేను పుట్టినప్పుడే జ్యోతిషికులు దొంగ నగుదు నని చెప్పిరి.దానం 
5 జేసి త ర్వాత నాకు మాతం డ్రి ధర్మశాస్త్రమును కడుం బట్టుతో 
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ఛెప్పించెను. దానిని నేర్చియు నేను దుష్టసహవాసమున దొం 

గనే అయితిని. _పురాకృతకర్శను మార్చుట కెవ్షరితరము ! 

ఒకనాడు నన్ను దొంగలనడునమం బట్టికొని యా రెకులు 

గొబుత వేయ వధ్యష్థానమునకుం గొనిపోయిరి. ఆసమయమున 

తేనియేనుంగు మద మెక్కి కట్టుంగంబముం దునియలు నేసి జం 

తులం జంపుచు నాతావునకు వచ్చెను. ఆ గందరగోళములో 

తలవరులు నన్ను వదలి తమ్మ ప్రాణములు దక్కించుకొనం బలా 

యితు లయిరి. నేను ఆయల్లరిలో అటనుండి తవ్పించుకొెని 

పలాయన మైతిని. నన్నుం గొటుతవేయ గొనిపోయి రన్న మాట 

విని యాదుఃకుమున నాతండి, ప్రాణములు విడిచెను, అమ్మ 

సహగమనము చేనెను. అవృత్తాంతము విని నేను దుఠఖ భారము 

నోర్వంజూలక తరిగితిరిగి , ప్రాణములు త్యజింప నీ నిర్ణనవనమునకు 

. వచ్చితిని. ఇట చేరినమాత్రాన నా కొకదివాసంగన దర్శన మిచ్చి 

యోదార్శి *పుత్తా ఏల సాహసము చేనెదవు ? నీవు వినీత 

మతి రాజర్షి తపోవనమునకు వచ్చితివి. దాన నీపాపము తీజీ 

పోయినది. ఆయనవలన నీకు జ్ఞానోపదేశము కలుగును. అని 

బోధించి యదృశ్యురా లాయెను. నేను ఆరాజర్షిని వెదకియుం 

గానక దుఖఖతుండ నై పాణత్యాగమునకుం గడంగితిని.” ఇట్లు 

పల్కిన సోమగశూరుని వినీతమతి మహారాజు తీనపర్ల శాలకుం 

గొనిపోయి, తన్ను చెలిప్కి యతని కాతిథ్య మొసలి యి ట్ల 
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నియె:...వత్సా, అజ్ఞానమును వదలవలనీనది. వివ పరతబుద్ధలను 

అది యిహవరముల భంగవెట్లు 

(బ్రాహ్మణ రజక కథ, 

పొంచాలచదేశంబున బేవభూతి యని భాహాణుం డుం 

డెను, ఆయనభార్య్య భోగవతి, ఆయన వేదవిదుండు, భార్య పతీ 

వృత. ఆయన స్నానమునకు పోయియుండంగా, గాడిద యొకటి 

తవుతోంటకూరమడి మేయుచుండంగా, ఆమె దుడ్డుంగజ్ర చేత 

గొని దానిం దజువం బోయెను. అది తప్పించుకొని పరుగెళ్తి 
పోవుచు దారిలో గోతిలోంబడి గొరిజ పగులం గొట్టుకొ"నెను, 

దానిం గని దానిదొర చాకలి కోవమున వచ్చి యా ప్రాహ 
ణిని దుడ్డుంగజ్ఞత కొట్టి కాళ్లం దన్నెను. దాన నామెకు 

అకాలమున గర్శపాత మాయొను. గాడిదను తోలుకొని చాకలి 
యింటికిం బోయెను. స్నాతుండై వచ్చి చేవభూతి ఆ మెయవస్థం 
గాంచి వృత్తాంత మడిగి 'ఇెలినళొౌని దుఃఖతుం డై బలానురుం 

డనువేరి గామాధికరణకునికడ నభిరెరాగము చేనెను. అతండు 
లో 

తత్త ణము ఇాకలిని రప్పించి విచారించి యిట్లు తీర్పు చేనెను. 

ne గొరిజ  కుదులువజుకు ఈ (శ్రాహాణుండు దాని 

మూటలు మోయవలనీనది. చాకలి _బాహణికి అశ్లే గర్భ 

విం కొకటి చేయవలనీనది. లది యిరువ్రురకును దండన. అని 

అధికరణకుండు నిర్దయింపంగ్యా ్రాహణుండు సంతొవ మొంది, 

తానును ' భార్యయు విషము గలి కాలధర్మము నొందెను. 
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ఆవార్డ విని జేండు దురవాథారకునికి ఆయధికరణకునికి ఉరిదండన 

నసేయించెను, ఇట్లు అజ్ఞానాంధ కారము గృ గృమ్రినవారు తమదోోష 

ములచే తప్పుదారులం బడి సచ్చాాస్త, wn కొనక 

నిక్కంబుగా నశింతురు. ఇట్లు చెప్పి వినీతమతి మరల ఉవదే 

ఛార్థికి సోనుకూరునికి ఇట్లు నుడివెను. 

దాన పారమిత, 

బాలకా, నీకు పారమితల స్వరూవమును వరుసగా వర్థిం 

చెదను వినుము. వూర్వము కురుమే. త్రములో మలయ ప్రభుం 

డని రా జుంజెను. ఒకప్పుడు కజవనులో ప్రజలకు ధనము లిచ్చు 

చున్న యారాజును మంత్రులు వలదని వారించిరి. అంత నతని 

కుమారుడు ఇందు పృభుడు తండ్రిలో “నాయనా ఏమి! చెడు 

మంత్రులమాట విని వృజల నువేక్సించెదవు ? నీవు ప్రజలకు 

కల్పవృతుమనవును, వారు నీకు కామ ేనువులుం గదా. అని బల 

స sh అంత నతనితో నుం త్రివళుం డై యా రాజు 

విసుగుతో. “పుత్రై, నా శేమి Or we ? ధనము 

లేకయే నేను వ్రజాకల్పద్రుమమను కాంగలనేని, అది తేక నీవే 

వారికి క ల్చ్పవృతవువమవు కమ్ము ” అనెను. అంతట మవాసత్తు ఏడు 

కుమారుడు “నాయనా, తపస్సు చేసీ క ల్చవృతు. వముయ్యెద, 

కాసని ప్రాణము వదలెద* అని ప్రతిజ్ఞ చేసీ తపోవనమునకుం 

బోయెను. తతండు తప స్పారంభించినంతమా త్రన కజువు తీ ఆను. 

ఇితనితీ వ్రసంవేగమునకు మెచ్చి మెహీంద్రు (డువచ్చి వర మడుగు 
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మనెను తన నగరనుననే తాను కల్పవృవ మై యుండున ట్లితడ 
ర్లు య 

వర మడిగాను. అక్ష అయి, నిడుపులై న. శాఖాబావావు లతో 
దవ్వున నున్న యభ్ధులను చేరం దివియునదియుంబో లె, వత్షులకూం 

తలచే వీలుచునదియుం బోలె, నొప్పాంది, అర్థి వ్రాతమునకు 

కోరినకోరికల నెల్ల ఆశెకర్ణిములం గూడ తీర్పుచు, ప్రజలను స్పర్ష 

నివాసులంబోలె తనినీనవారిం గావించెను. కొంత కాలమునకు 

మెహాంద్రుడు వచ్చి యతనిని ఆసగొల్పుచు “వత్సా, నీపరోస 
జ శ న 3 కార వ్రతేము పూర్ష మయినది. ఇంక రమ్ము స్వర్లమునకు * అని 

విలిచెను. కల్పద్రుమమై యున్న రాకొమరుం డనియెః-_దేవా, 
ఎచట -ఈలాంతిమ్రూంకులు సయితము చక్కని పువ్వులతోను 
వంద్లతోను సర్వదా స్వార్థము గోరక వరోవకారమే నేయు 

చున్న వో, అచట నేను క ల్పవృతుమనై. యుండి ఇవు డెట్టు ఆత్త 

సుఖము యిందణయాశ ల భంగవజిచి స్వర్ణమునకు వత్తును ?' 

అతని యీ యాదార్యవచనములకు నలరి బ్రందుడు వెండియు . 

“బాలకా అ టయిన నివజ యెల్ర నీతోయగాడ స్ఫర్హమునకు 
లో (౧౧ ౧ 

రావచ్చును.” అనియెను. రాజకుమారుడు అప్పటికని కల్ప ద్రు 

మముగ నే యుంకి చేవ, తుష్టుండ వేని ప్రజను న్వర్దమునకుం 

గొనిపొమ్ల. దానితో నాకుం బనిలేదు. నేను వరోవకార 

సిద్ధికై గొవ్పతవస్సు చేసెదను.” అని వల్కెను. అంతట 

నింద్రుం డతనిని “నీవు బుద్ధాంళసంభూతుండవు.” అని స్తుతించి 

యతనివ్రజలం గొని సక్టమున శేగాను. అంతట రాజవుత్తు (డు 



శిలపొరమిత, 1829 

చెట్టురూపము మాని నిజరాపము దాల్సీ, వనమం బే తవంబులు 

సల్చి బోధిసత్తు 6. డాయెను. ఈవిధమున దానవీరులకు సీద్షి 

కలుగును. చానపారమితను చెప్పితిని గదా ఇంకను శీలపార 

మితం జెస్పెద, వినుము 

శీలపారమిత. 

పూర్వము వింథధ్యాన్రై, ది లో నుగ తాంళశసంజూతుండు పూర 

జన్మమున శీలనును చక్క_(గాపాటించినవా(డు జితేంద్రియుడు 

వక ప ప్రభుం డని చిలుకరా జుండెను. అతండు వూర్వేజన జ్ఞ జా 

నము కలవాడ ధర్మము నువ బేశించినను వ్ర తీవోరుండు చారు 

మతి యను చిలుక రాగమగ్నుందు మూస్థ్రయగా నుండెను. 

ఓక నాడు పృతీవారశుకముభార్యను వేటకాం డొకండు వల: 

పన్ని పట్టి చంపివెనెను. అంతట పృతీవోరశుకము విరాళిచే 

దుఃఖంబున మునింగి పడరాని హు పడు చుండెను. అంతట 

: శకరాజు హేమ,ప్రభము యు_క్టిగా దానిశ్ కముం దీర్చునదియై 

మతివిభవముచే కల్పించి యీిబొంకు బొంకెను. “నీ భార్య 

పిట్ట వెంట కానియురులం దవిలి చావ లేదు. అది బ్ర తికియే 

యున్నది, తప్పించుకొనిపోయినది, నేను చూచితిని. నాతో రా, 

దానిం జూవెదను. ఇట్లు చెప్పి "పహామప్రభము చారువుతిని 

తోడ్కొని నింగిదారిని ఒకతటాకమునకుం బోయి అందు 

వాశీటికావలి చిలుకకు నీటిలో దాని వ్ర తిబింబమునే మూవి, 

“ఇదిగో నీభార్య చూడుము.” అనెను. ఆమూఢమతి తన ప్రతిబిం 

రే 



1880 కథాసరిత్సాగరము. లం. ౧౨. త ౫, 

బముం గాంచి తనయిల్లాలింగానెంచి సంతసించి నీటంబ, వేశించి 

దానిని కవుంగిలించి ముద్దుగొనియు, ప్రియాస్త స్పర్శము "లేక 
దానివలన బదులునవూటయు రాక ల యిది! ప్రియ ఇపుడు 
స్ప ర్భాలావములు నాకొసంగదుగీ అని తలపోస్కి అలుక యో 

యని సంశయించి, వెంటనే పోయి యునీరికవండుం గొని వచ్చి 

బుజ్జవముకై తన ప్ర తిబింబమునే చెలి యను బ్రమచే పడవై 

చను. ఆపండు మునిం లేలంలా తన చెలీ నం దని 

తలంచి దౌవారికళుకము పోయి రాజుతో దేవా, ఆభార్య 

యిపుడు తాశనుం దాశోదు, మాటయు బదులువల్కదు. నే 

నొసంగిన యుసిరికవండు సయితము నా వెనే విసరి పాటు వేసినది 

అని చెవ్వుకొనెను. రాజు ఇచ్చ లేమి నభినయించు చు ఎట్ట శేలకు 

“మిత్రై , ఇది చెవ్పందగినవిషయ ముగాదు, అయినను నీమిాది 

యనురాగముచే చెప్పెదను. ఇవు డది యింకొకని తగుల్కొని 

యున్నది నీయందు ఎట్లు వలపు గొనును? రారమ్లు, సీకే 

వృత్యవీముగాం జూ'పెదను. * అని చెప్పీ దాని నాచెణునువే 

గొనిపోయి నీటం దవురెంటి ప్రతిబింబములను ఒండొంటి నొర 

యుచుండునట్లు గాం గానిపించెను. రెంటిం గాంచి యామూఢ 

మతి తనభార్య యిపుడు అన్యసంగత యైన దని నిశ్చయించుకొని 

దానిని రోసీ విర క్రి వాంది, రాజుతో * దేవా, నేను మూఢు 

డనై నీ ధర్లోపటదేళమును వినని ఫల మిది యనుభవించితిని, 

కాన నిపుడు చేయవలసినది ఉపదెళింపుము. 9 ట్లని విన్నవించు 



తమాపారమిత, 1881 

కొనను. అంతట రాచచిలుక పాను పృభము, ఇదియ అవసరము 

గదా యుపదేశమునకు, ఆని యొజింగి వ్ర తీవ+రశుకముతో 

ని ట్లనియె:-- " కాలకూట మైనం ద్రానవచ్చునుు, నల్లత్రాంచు 

నేని మెడం గట్టుకొనవచ్చును, స్తీ స్త్రీ లఅయందు మాత్రము సనక 

ముంవగాదు, మణిమంత్రాషధములచే నైనం ee అ 

గాలి వోలె అతిచంచలలు స్త్రీలు, భూరిరబోభరలు మంచి 

మాగ్గమునం బోవువారిని తప్ప ద్రోచి మలీమసులం జేయు 
దురు. కావున ధీరమతులు బుద్ధిమంతులు వారియందు స_క్టి 

నుంపరు. వై రాగర్థిపదమికై నీల మభ ససించుచుండవలయును. ” 

ఇట్లు రాజు ఉవబే?ంపంగా వాంశీటిచిలుక చెలువల కూటమిని 

రోసి యూర్ల గ్గ స్ట రేతస్కమై చిలము తవం బొనర్చి క్రమముగా 

బుద్ధసమ క శీలాఢ్య్యు లీట్లు తాము కఠరించుటమా త్ర, ము 

యొరులంగూడ తరంకం చేయుదురు. క్రీలసారమితను వ వర్ణిం 

_ చితిని గదా, శతమాపారమితం చెసె ప్పెదను ను వినుము. 

తమా పారమిత. 

శేదారా ద్రియందు శుభసయుం డనుమహోముని సదా 

మందాకినీతో యసన్నాయి డాంతుండు తపఃకృళుం దుండెను. 

ఒక రాత్రి, దొంగలు అత డిపుడున్న తావున పూర్వము తౌము 

వాంతిపెట్టిన బంగారమును వెదక వచ్చిరి ఎంత 'వెదకియుం 

గానరైరి పోయి యేకాంతేమున ఒకరితో నొకరు ఆలోచించు 

కొని ఆముని దానిని హరించి యుండు నని తలంచి వచ్చి 



1832 కథాసరిత్సాగరము లం. ౧౨. త. ౫, 

మళము చొచ్చి ఆయనతో “ఓరీ, దొంగమున్నీ నేలనుండి 

త్రవ్వి హరించిన మాబంగారమును బ్రచ్చివేయుము. బలీ, నీవ 
దొంగలకును దొంగను సంభ వించితివి.* అని యాపాపవులు లేని 

దోషము మోవి చెదరింపంగా, ముని * నేను డానిని గైకొన 

చేదు, నేను దానిని చూడనే లేదు.” అని పృత్యు త్తరము 

న్చెను, అంత నాదొంగలు దుడ్డుంగజ్ఞలత్' నతనిం గ్"ట్టిరి. 

అవ్బటికిని సతస్టసంధుం డామునీం ద్రుండు మునువటి యే పలీ 

శెను. అంతం దస్కరులు “పిండు మిగుల గడుసువాండు * అని 

వరుసగా నతనిచేతులను కాళ్ళనుం కొట్టి వేని తర్వాత కన్నులు 

'వెజీకివేసిరి. అప్పటికిని ఆమాటయే పలుకుచు నాతండు నిర్వి 

“కారుండయై యుంటం గని దొంగలు తమపసిండిని మజీయెవరో 

హరించియుందు నని తలంచి అతనిని వదలివేసి నచ్చినస్నే 

పోయిరి. మబునాండు ఛఖరజ్యూతి యని రాజకుమారుడు 

'ఆమునికి శిష్యుడు మునిం గనవచ్చి ఆయవస్థలో నున్న యతేనిం 

గాంచి తద్దయు దుఃఖించి కతమడిగి తెలిసికొని వెదకించి యా 

దొంగలను శెప్పించి వారిని సంహరింప నుండగా, మవోముని 

యి ట్లనియెః-.రజా, వీరిని నీవు చంవుదువేని నన్ను నేన 

చంపికొొనియెద. ఈయవస్థ నాకు కల్సి చేనీనచేన్మి ఇందు వారి 

త స్పేమున్నది? వారు దానికి మెరకు లందువేని, వారికి 

కోపము ప్రేరకము, ఆకోపమనమునకు స్యర్భ నాశము ప్రేరకము, 

దానికి కారణము నావు రాకృత పాపము, దానికి నాయజ్ఞానము 



~~ 

ఛై రృ పారమీత. 1888 

కారణము కానున నాయజ్ఞాన మే నాకు ఇవ్విషయమున 

నపకారి, కావున దానినే సంహరింపవలయును. అటుగాక వీరు 

అవకాగు లని వధ్యు లగుదురేని ఉవకారు లని నల రథణీయులు 

గారు? వీరు నాశీపాటు నేయరేని మోవదాయి యగునోర్పును 

నే నెట్లు ఎవరివిషయమై వూనుదును? కావున వీరు నాకు 

సంవూర్ష్మ ముగా నువకార. మొనర్సినారు.” ఇత్యాది బహుువాక్య 

ములచే తవూపరుం డామవోముని శఖర జ్యోతిని శిష్యుని 

బోధించి దొంగలకు శిత్షును తప్పించెను. అంత నతనికి తమా 

తపోమూవాత్త్య్యంబున "దేహము ఎప్పటియట్ల అతత మై సిద్ధులు 

కూడ ఆవిర ఇనించినవి. ఈతీరున శుమావంతులు సంసారమును 

దాంటుదురు. కావున తుమాపారమితను వర్ణించితిని. ఇంక 

బై ర్యపారమితను వినుము. 

థెర్యపారమిత 

పూర్వము మాలాధరు( డని బ్రాహ్లణకుమారుం డక. 

డుంజెను. అతః డొకనాండు ఆకాళమునం బోవుచున్న సిద్ధ 

కుమారు నొకనిం గని అతనితో పోటికి గడ్డితో తక్కులు చేసీ 

కట్టుకొని వైకి ఎగసియెగని గమనాభ్యాసము చయుచుం'డెను. 

పృతిదినముం గుమారసా(మి పోవుచుం గని “పాపము! ఈబా 

లుండు థై ర్యళాలి, పొంద రాని విమయమందుం గూడ కష్ట 

పడుచు జతనము విడకున్నా(డు, కావున విండు కనికరింపందగిన 

వాండు. వీనిని నేను నావానింగాం ౫ కొనియెద”* అని తలపోసి, 



1834 కథాసరిత్నాగరము. లం. ౧౨. త. గ 

తనశో_క్టిచే తనతోంనాడం గొనిపోయి యావిప్రకుమారుని 
తన యనుచరుంగాం చేసికొనెను. ట్లు చేవతలుసయితేము ధీర 

తకు మెత్తురు. ధైర్యపారమితను చెప్పితినిగదా, థ్యానపార 
మితేను వినుము. 

ఛ్యాన పారమిత. 

కర్ణాట దేశములో విజయమాలి యని వువోధనుండు 

వణిజుం నుండెను. అతనికి మలయమాలి యని కుమారు 

డుండెను. ఒకనాం జాకుమూరుండు తం డ్రితోోంగూడ రాచ 

నగరికిం బోయి యట నిందోశేసరిభూపాలుని తనయను ల్తందు 

యళ యను దానిం గనిసెను ఆ కన్య అగవడినమా త్రౌన 

మదనుని యీాంపివో లె నతనియొదం గుచ్చుకొని 'మోహముం 

గలిగించెను. అంత నత. డింటికి వచ్చి రాత్రులు నిద్ర మాని 

శతెల్లయబాటి వగలు ఎటనో సంకుచితు. టై కలువనోము నోచు! 

చుండెను. ఆమెనే సర్వదా ఛ్యానించుచు భోజనాదివ్యాపార 

ములు మానినవా.డై తనజనులు పల్కరించినవ్వుడు మూంగ 

నలె నేమియు బదులాడ కుండెను ఇట్లు నిరాళిం గుందుచున్న 

యాతేనిని ఏకతంబున నా ప్పమిత్రుడు మంథరకుం డనురాజ 

చిత్రకరుండు “మిత్రమా, ఏమి యిది! నీన్ర గోడ నంటుకొని 

గూవై కసారుండ వై ఆశ్యాసము లేక కనక వినక చిత్తరువువోలె 

నున్నావు! అని సనిక్బృంధముగా నడిగెను. అంతట వైశ్య 

కువూరుండు మిత్రునితో" తన నృత్తాంతముం జెప్పెను అంత 

mh 



భ్యానపారమిత, 18835 

నామిత్రు(డు “ వణిక్కు_మారునికి నీకు రాజకన్య మై యోోావ లప్ప 

తగదు. హాంస యితేర సరస్సుల తామర లందు సుఖంబుండం 

గోర నగును గాని శ్రీహరినాభికమలభోగము నభిలషింపం దగు 

నా? అని యతని నానావిధముల భోధించియు మరల్స వలంతి 

గాక, యతనికి ఉత్క_ంశఠావినోదనార్థము ఆ రాజకన్యకను వటం 

బున ప్రాసి యిచ్చెను. అంతట మలయమాలి యాచిత్తరు 

వునే వాస్తవ మయిన ముందుయశనుగా భావించి దానిని 
చూచుచు బతిమాలుచు తొంకుచు అలంకరించుచు, (కృనుముగా 

తన్మయత్వము పొంది, ఆవా_స్తవభావనచేత నె సకల క్రియలు 

జరువుకొనుచు నుండెను. భావనాబలముచేత (కృమముగా నాచి 

తృరువు తనతో సరససల్లావము లాడునట్లున్సు తన్ను ముద్దులు 
గొనుచున్న ట్లును తలంచి, భావనాసిద్ధ మైన కాంతానంభోగ 

మున తృప్తుండై, చిత్రవటమాత్రముననే సకలసంసార వ్యాపార 

ములును నెజవేర్చు కొనుచుండెను. ఒకనాండు రాత్రి నెల 

వాడువంగా ఆచిత్రవటమును శ్ఇొని వమ్రీయతొ, గలసి విహ 

రించుట కై ' యుద్యానవనమునకుం బోయెను. అట నొక మాని 

మొదట నాచిత్రవటను నుంచి తొను ప్రియశై పువ్వులు దేర 

కొంత ద వ్వెంగెను. 

ఆ నసమయమునయందు వినయజో సతో యనుమవోముని 

యొకడు ఆకాశమార్హ్లమునం బోవుచు నతనిం, గని, కనికరించి, 

యజ్ఞానమునుండి యుద్ధరింవ నుద్యు క్తు:డై, క్రిందికి దిగి వచ్చి, 



1886 కథాసరి త్చాగరము. లం. ౧౨. త. ౫. 

యాచి తృవటమున తన ప్ర భావముచేత సజిన మయిన యొక 

పామును వ్రాసి, తాసు అగపడక యుండెను, ఇంతలో మలయ 

మాలి ఫూవులు కోసీతెచ్చి పటములో పామును గని *బ్తబేమి? 
ఎక్కడిది ఈపాము 1 దీనిని రూవనిథాన మయిన యీసుందవరీ 

మణిని కాపాడుటశై బ్ర హ్ నిర్భించినాండు గావలయు. అని 

తలంచి పూవులతో సటమందలి ప్రియను అలంకరించి కన్చం 

గిటం బొదువునంతట మునిమహిమచే నామె ఆపాను కజుచి 

మృతిం జెండినడిగా నతనికిం దోంచెను. అంతట మలయవూలలి 

చిత్రపటమును మటజుచి వాహాకాగ మొనర్చి మూర్చిట్ల పట సం 

సిద్ధవిద్యాధరుండు వోలె నేలంగూలెను. శతశణములో మరల 

"తెలివి గలిగి ఏడ్చుచు ప్రాణత్యాగము నేయ నిశ్చయించుకొని 

యొక చెట్టుతుచ కెక్కి యటనుండి క్రిందికి బడెను, అంతట 

ముని బయలువడి యతనిని నేలంబడనీయక యంత రాళమంద 

తన చేతులలో బట్టుకొని నిలిపి యోదార్చి యి ట్రనియె:_*ఓయి 

మూడఢ్డుండా, నీవు వలచిన యా రాజకుమారి తనమందిరమున 

స్వస్థముగా నుండుట నెలుంగవా 1 ఇది చిత్తరునులో నిర్జీవ 

వృతిమ. నీ వెవతేను గవుంగలించు కొనుచున్నా వు! ఎవ లెను 

పాము కజుచినది! ఇది యెల్ట రాగాంధుండ వయిన నీభావనవలని 

భ్రమ కాదా. ఇట్టి దృఢథ్యానముతో ' తత్త న మేల సౌ 

ధింప రాదు? మతి యిట్టిదుఃఖము లెన్న (డును కలుగవు గడా. 

పెట్టు ముని వలుశగా నులయమూలి అజ్ఞాన మను రాత్ర 



లారా 1997 

శ్షయించి మేలుకొన్న వాడై మునిపాదముల వ్రాలి “స్వామి, 

మాయనుగ్రహంబున నిప్పటి కీయాపదను దప్పించుకొంటిని. 

సంసారము నెట్లు శరింతునో అట్లు నాయం దను గృహింపుండు.. 

అని వేంజెను. అంతట; బోధిసతు గం డాముని నులయమాాలికి 

తనవిజ్ఞానము నుపదేశించి యంత ర్హితుం డాయెను. అనంతరము 

మలయమాలి వనమున శేంగి కదంబ సల్సి హేతుహేయోపా 

'దేయములత్ో గూడ తత్త (ము నణీంగి అ ర్హ్హృత్వము! దొం 

చెను. అనంతరము వచ్చి కనికరముచే ఆయిందుకేసరిమపహో 

రాజును జ్ఞానోపదేశముచేత పౌరజనసమేతుని మోతు. 

సామ్రాజ్య మొందిం చెను. ఈతీరున "లేనిదియుం గూడ దృఢ 

థ్య్యానులకు సతర్థిమ యగును. థార్టినపార మితే యైనది గదా, 

బశ సృజ్ఞాపారమితేం జెస్పెద వినుము. 

టాం ర 

పూరషము నీంహళదీ(పములో సీంహవిక్రముం డని 

దొంగ యొక డుండెను. వాండు పుట్టువు మొదలు ఎల్లవారి 

ధనములను హరించి వానిచేత చెహపోవణము చేనికొనుచుం 

డెను. ముదిమిలో వాండు కాలవశమున దొంగతనము మాని 

యిట్లు ఆలోచించెను:.--* ఈలోకమునం దన్బీంచుకొంటిని. 

వరలోకమున నాకేమి యుపాయము ? ఎవరిని శరణు-చొత్తును. 

శిన్చనిం గాని శేశవుని గాని శరణు: బొత్తునేని చేవతలచేతను 

మవోమునులచేతను ఊడిగము లొందుచుండువీరు నన్ను సరకు 



1889 కథాసరిత్నాగరము. లం ౧౨. త, ౫, 

గొొందురా? కాన్రన జంతువులనుకృతదుష్కృతములను ఎవడు 
లెక్క. వ్రాయునో చిత తృగుస్తుడు, అతని నా శ్రయించెదను. 

అతడు యు క్లిచే నన్ను 6 గాపాడును. ఒక అ : STS Dos 
రుద్రు, ల యిరున్రుర వ్యాపానముల నొనర్చును, తణములో 

బ్రాను శుణములో తుడిచి వేయును, ఈవిళము అతనిచేత 
నున్నది * ఇట్లు తలపోసి యావృద్ధతస్కరుండు చిత త గుప్పనికి 

భ కుడై నిత్యమ మతినీనె వూజించుచు, Ses ద్భ_ప్టీగా నిత్యము 

oe pret నసేయుచుండెను. 9 టుండ నొకనాండు వాని 

భ_క్టని ప౦ంశక్రీంచువాడై చిత్రగుప్తుడు అతిధిదాపమున వాని 

యింటికి వచ్చెను. చోరుం డతనిం బూజించి భోజనము పెట్టి 

దహీణ యిచ్చి “చిత్రగుప్తుడు నీయందు ప్రీతుండగుం గాక యని 

చెప్పు మనెను. అంతట ఛాహృణరూపముననున్న చి త్ర, గువ్పు(డు 

“ఇ దేమి? హరిహరాదులను విడిచి చిత్ర గున్తునిం గొలిచెదవు! * 

అని యడిగెను. నీంహవిక్రముండు “నీ కేల యీవిచారము! 

నాకు చిత్రగున్చునికన్న 'వేలుబేవతలతో6 బనిలేదు * అనెను. 
వ ప త్త [a ణా 

అంతట చిత్రగుప్తుడు మరల “అ ట్లయిన నీభార్యను నాకు 

నిచ్చెదవేని నీ వడిగినయ ట్లామాట నేను పలిశెదను.” అని 

పల్కె_ను. అందులకు నీంహావి క రృముడు సంతసించి “నాయిష్ట్ర 

దేవత తనియుటనై ఇదె సాఫార్యను నీ కిచ్చి తిని.” అనెను. చిత్ర 

గుప్పు డందులకు సంతనించి నిజరూవముం దాల్చి రయి, 
నకం 

నీభ క్రిక్ మెచ్చితిని, నీ కేమి నేం జేయవలయునో చెప్పుము 
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అని యడిగెను. అంత సింహవి క్ర ముండు వ 

తడై “స్వామి, నాకు మృత్యుశ్రను త తప్పింపవటయును. * అని 

యడిగాను. చిత్రగున్తు. డ wit వ కా “మృత్యువును దప్పింపం 

దరముగాదు, అయినను నే నొకయు_ క్షి పన్నెదను, వినుము: 

ఫూర్వము శ్వేతమునిశై కాలుడు ఈశ్వరునిచే కోపమున 

దగ్గు డ మరల కా ర్యార్థము నిర్మి తుం డయినప్పటినుండి 

శ్నేతముని యెట నుండునో అచ్చటిజంతువులం గాడ ఈశ్వరా 
జ్ఞుబద్ధుడై కాలుడు బాధించుట లేదు. అవ్వుషిం ఆ శ్వేతముని 

సంద్రము నవలిగట్టున తరంగణి యనునది కవతల తపోవనములో 

నున్నాండు. మృత్యువునకు చొరరాని దైన యాచోట నిన్ను6 

గొనిపోయి విడిచెద. నీ వెప్పుడును అయెటి యివలియొడ్డునకు 

రాకుము. ఒక వెళ నీను పొరంబాటున రాలా, నిన్ను మృత్యువు 

బాధించునేని పరలోకమునకు నీవు వచ్చినప్పుడు అట నే నేమేని 

యుపాయము రచియించెదను. * ఇట్లు పలికి చిత్ర గుప్తుడు 

సింహవిక్రమునిం గొనిపోయి శ్వేతమునియా శ్ర మమున వదలి 

యదృశ్యుం "డాయను,. 

తరువాత కాల మ మమున నింవావి (క ముని తనసభకు 

కొనిపోనుటకు కాలుడు తరంగిణీనది యివతలి యొడ్డునకు 

వచ్చి యుండెను. అటన యుండి యుపాయాంతేరము గానక 

మాయా షప ఖావముచే నొకదివ్యాంగనను సృజించి సింహవిక్ర, 

మునికడకుం బంచెను. ఆవిలానిని పోయి వానిని తన రూపుచే 
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(కొ నసము చేసికొని చోహమునం గరా లెను. కొన్ని దినము 

లీట్లు వానితో గడపి త ర్వాత నామె చుట్టా లం జూచుట కని 

మిషవెట్టి అల్లకల్లోోలమైనయాయేటిని దాంటం బొ చ్చెను. వెంట 
వచ్చి గట్టుననుండి సెంహవి క్రముండు చరాచుచుండంగా. నడి 

యేట నామె మునింగిపోనునట్లు అభినయించి యేటివడిని కొట్టు 

కొనిపోవుచున్న దియుంబోలె బిగ్గరగా “అయ్యా, ఆరస్థిపుత్రై, 

నేను మునుంగుమన్నాను, నీను చూచుచున్నానవు, నన్ను ( 

గావవేమి? నీవు సృగాలవిక్రముండవు గాని సింహని క్రృముండవ్ట 

గావు” అని మొజు యిడెను. దానిని విని తత్స ఇమే నీంహవిక్ర 

ముండు దుమికెను. ఆమెయు ఏటివడిని కొట్టుకొనిపోయినది 

యుంబో లె నతని నెలయించుకొని అవలిగట్టునకు తృణములోం 

నొనిపోయెను. అట నితడు చేరంగానే కాలుడు ఇతనిమెడకు 

పాళము తగిలించి *విషయలోలుభులకు అపాయ మెప్పుడును 

నెత్తిమాంద సిద్ధము సుమా” అని వ్యాకుచ్చి, తనసభకుం గొని | 

పోయెను. అట నీవిధమున 'నేమజి కాలవళగతుం డైన సింహ 
లో త్రీ 4 ద అచల జల ర్ ను త < 

విక్రమునితో చిత్రగుప్తుడు లవాన్యంబు గా ని ట్లనిమెః-_నిన్ను 

యమధర్మ రాజు “నుందుగా నరక మనుభవించెదవా స్వార్ద 

మనుభవించెదవా?' యని యడుగును. అవుకు స్వర్షముసె 

యని నీ వుత్తర మిమ్ము. స్వర్లమునకుం బోయి అచటినివాసము 

శాశ్వత మగునట్లుగా నచట పుణ్య మొనర్పుము, అనంతరము 

సర్వపాపతుయ మగునట్టుగా నచటనే తవస్సుచేయుము” ఇట్లు 



దిత్రగువ్లుండు పాతము చెప్పగా, సింహవి క్రముండు ఆశ్చర్య 

పడి లజ్జపడి తలవాంచి భయముతో అశ్లే చేసెద నని యొప్పు 

కొనెను. 

వంటనే ధర్మరాజు చిత్రగుప్తుని “వమోయి ఈదొం 

గకు పుణార్టింశ మే మయినం గలదా లేదా?” అని యడిగెను. 

“దేవ్యా కలదు, వీడు ఆతిధివూజాపరాయణు(డు, తనయిష్ట్ర 

దేవత తనియుటకై యాచకునికి తన భార్యనుం గూడ నిచ్చిన 

వాండు కాన వీనికి ఒకదివ్యదినము స్వర్ణ వాసము కలదు.” అని 

చిత్రగుప్తుం డుత్తరము పలికెను. అంతట ధర రాజు నీంహూ 

విక్రముని “ఓరీ నీవు శుభాశుభములు నెంటిలోను ముం చేది 

_. యనుభవించెదవు చెప్పుము.” అని యడిగెను. శుభమునే సీంహ 

నిక్రముండు కోరుకొ నెను, అంతట నీంహవి క్రముండు యమధర్మ 

రాజాజ్ఞ చే వచ్చినట్టివిమాన మెక్కి. చిత్రగుప్తుడు చెప్పిన హిత 
మును తలపోనికొనుచు స్వర్లమునకుం బోయెను. అట భోగ 

ములు కోరక మందాకినీస్నా నజవవ్ర, త వరాయణు.డై యుం 

డగా, 'రెండవదివ్యుదినము వచ్చెను. ఇట్లు స్ఫర్రముం బొంది 

తీవ్ర సంఊూగముతో తపస్సుచేసి శంకరుం గొలిచి జ్ఞానముం 

బొంది పావముం గాల్సివేనెను. అంతట నరకదూతలు ఇతని 

మొగమును చూడనేనియు శక్తులు గారైరి. చిత్రగుప్తుడు 

భూర్జపత్త, ముతో వీని పాపమును తుడిచివేనెను. యముడు 

డఊారకుండెను. ఈవిధమున దొంగ సీంసావి క్రముండు సయి 
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తము ప్రజ్ఞాబలముచే నీదిం బౌందినాండు. నీకుం బ్రజ్ఞూపార 

వితను వెప్పివాండం గదా. ఈతీరున బుద్ధ దెవుం డుపదేశించిన 

దానాది షట్క. పారమిత యను నావ నెక్కి పెద్దలు సంసార 

సాగరమును డా(టుదురు. 

ఇ ట్లని యాయరణ్యములో బోధిసత్త పడు వినీతమతి 
సోనుసారునికిం చేసీన యాయువడేశములను వినియుంబోలె 

జ వ్ 7 ఆదరా - సూర్యుండు వ్ర శమిల్లుచు సంథా్యారాగ కాయాయమును గృహించి 

యస్తాద్రికందరము నాశ్రయించెను. అంతట వా రిరున్రురును 

ని నీతమతిసోముకూరులు యథానిధి నంథో ర్థిసాసన గావించి 

యారాత్రీ గడపిరి. మటునాడు వినీతమతి సోమసనశూసనికి 

బౌద్ధ శాసనమును సరహస్యముగా యథావిధి ఉపదేశించెను. . 

అది మొదలు సోవముకూరుండు గురువు నుపానించుచు అచటనే 

చెట్టుకి కి ౦ద నాకుటిల్లాకటి కట్టుకొని సవమాధినిష్టుండై యుండెను. 

క్ర రా వా రిరున్రరును 'సరుశిష్యులు యోగమవోసిదులు 

పడని ఉత్కృష్ట మైనబోధిని పొందిరి.  ఈలోవల న లకు 

ఆ యిందుకలశునిచే తనకు వినీతమళిభూవతి యిచ్చిన యా 

యహిచ్చ త్ర రాజ్యముసుండియు ఖగ్రాళ్వవ,ఖావము చేతే సటు 

మంబడి ల్లరువురుమునవ్రుషరు మంత్రులతో? గరాడం ద్రిమ్మరుచు 

దైవయోగంబున నానినీతమతిభూపాలుం డున్న యాయా శ్రమ 

వనమునశే వచ్చెను. అచట నతడు ఆంవరాని యాశలిదప్పులచె 

ఫీడితుం డయి పండ్లు మూలనులు జలమును గోరునంతట 

న్ 
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ఇంద్రుడు వినీతమతిని వంచన నేయువాం డై అతిధిసత్మా_ర 

మునకు సాధనములు లేకుండ౯వేయ నాయరణ్యమును గాల్చి వేసి 
యథావూర్వము ఇసుకయెడారిం గావించెను. వినీతమతి యాక 
స్మికముగా కానన మిట్లు ఎడారి యగుట కాళ్చర్యపడి ఇంచుక 
నేపు ఇటునటు తిరిగాను. అప్పుడే అనుచరులతోం గూడ వచ్చి 
కటిచే కంఠ గతప్రాణుం డయియున్న కనకకలశుని వినీతమతి 

గాంచి చేరంబోయి యతనివృత్తాంత మడిగి తెలిసీకొని అతిథి 
హితుండు బోధిసత్తు (6 డా వినీతమతి 'ఈయరణ్యము ఆకస్తీక 
ముగా నిర్ణలంపు కుడారి మైనది. అందు ఆతిథ్యము దొరకదు, 
అయినను ఆంలిగొనియున్న మికు జీవనోపాయముం జెవ్పెద, 

, ఇచ్చటి కరకోసుమేకను గోతిలో. బడి లేడి యొకటి చచ్చి 
యున్నది. మో రచటి కేగి దానిహాంసములం (బృ్రుణములం 

గాచికొనుడు, బాండు. * అని చెప్పెను. అంతట వచ్చె యని 
_ముధార్హుం డయ్యతిథి సచివ్రులతోం గూడ పో నుండగా, వినీత 

మతి ముందుగా నా గోతికి వోయి అందు యూోగవమూాయచేత 

తాను లేడిగా మాటి యతోథులకై (వొాణములు వద లెను. 

కనకక లశాదులు మెల్లనం బోయి, గోతిలో చచ్చిన లేడిం గని 

యెత్తి గడ్డ మోాడుల నిప్పు చేసి కోలు యా నూ్యూంసముల నిశ్శేష 

ముగా భక్షంచిరి 

వంతలో నా బోధిసత్తు పని సవహాధర చారిణు లిరు 

వురును నాగసుతా రాజసుతలు దిగు లొంది యతనిం గానక 
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ఆశ్రమము మరు వగుటం గాంచినవారై యవుడె దృఢసమాధి 

నుండి వ్యు క్ల నాభిముఖుం డైన సోమకనూరునితో ఆవృత్తాంత 

మును నివేదించిర. అతండు 'యోగదృష్టి చేత గురువృత్తాంతము 

నెటింగి గురుభార్యలకు దుఃఖకరమయినను ఆ చేష్టితమును వివ 

రించి, అనంతర మూాయిరువురతోను అగోతికడకుం బోయెను, 

అచట వతివ్ర తలు ఆ నాగసుతా రాజనుతలు కొమ్థులు నెమ్ము 

లును మిగిలిన మృగా కారమున నున్న పతిం గని శోకించి యా 

కొమ్ముల నెమ్ములను తెచ్చి తశమయా శ్రమమునుండి కొయ్యలు 
తెచ్చి సర్పి అగ్ని వ, వేశము చేసిరి. అంత నావృత్తాంత మెల్లను 

విని దుఃఖతుం డై యనుచరులతోం గాడ కనకకలశుండును 

అగ్నిప, చేశము చేసెను. _సోనుళూరుంశును గురుమరణమును 

సహింవపంజాలక ద రాసన నమందు. (ప్రాయోవ పవేశము చేసెను 

ఆంత నాతుణమందు ఇందు (డు అతని కళ వచ్చి వ ప్రత్య మై మె 

“సోమకూరుడా, ఇట్లు చేయకు, నెను నీగుగువును పరీ కీంచితిని. . 

అస్థిభస్థావశిష్టుండైన యాతని సభార్యుని సారథిని నే నమృతముం 

గురిని ద్ర తికించితిని. " అని బోఫెంవెను. పం ద్రుని లరూవమాట 

విని సోమళకూరుండు సంతసిల్లి అతనికం బ్రణమిబ్లీ లేచి పోయి 

చూచునంతటికి బోధిసత్తు ఏడు _వినీతమతయు భార్యలును 

అతిథులును ఆందణును బ్రదికియుండిరి. అంత నతండు పరలో 

కమునుండి భార్భలతోంగూడం మరల వచ్చినవాడై న గురున్ర 

పాదములకు తేన శిరము సోశం ద్రైణమిల్లి, వాక్సుప్పములం 



విసీశమతి బోధిస త్త చర్య, 1845 

బూజించి నేత్ర ములతో పానము చేనెను. కనకకలశొదాలును 
బళ్ళ ప్ప అ ఆక వినీతమతికి భ_క్టినము లయిరి. అంతట బృహావిష్తు ప ముఖదేవత 

లెల్లరు నచటికి వచ్చి యతని సత్త మునకు మెచ్చి వరము 
ag అ 

లడుగు మనిరి. అతండును దివ్యానుభావములును వరోవకార 

రూపములు నయిన వరములనే కోరెను. అన్నియు నిచ్చి వారు 

. దిచ్చు మొగం బయిరి. అంత వినీతమతి సోమకూరాదులతోం 

నాడ దివ్య మయిన మజీయొకత పోవనమునకుం బోయెను. 

వత్సా, -ఈవిధమున బూడిద యమునవారు సయితము 

వురల కలనిఫొందురు. బ్ర దికి యుండి యిచ్చ వచ్చినట్లు సంచ 

రించుచుండువారిమాట 'చెప్పనలయునా 1 కావున దెనాత్యా 

క గోద్యమము మానుము, వీరుండను గదా. అవశ కిము నీన్రు 

మరల మృ గాంక దత్తుని కలనీకొందువు. ఇట్లు ముదుసలికావని 

చెప్పినపుణ్యాకథసు నిని అస్ధగ్ "ని యా మెకు నమస్క_రించిి ఖడ్ల 

 హస్తుడ నై యటనుండి బయలువెడలి క్రమముగా ఈయడవికి 

వచ్చితిని. ఇట నీశబరులు చండికకు బలివేయ నన్ను బట్టి 
తెచ్చిరి. వీరితో నేను పోరి గాయములు పడి సొమ్తనిల్లితిని. 

అంతట నన్ను చిరు ఈచెంచుజేనికడకుం బెచ్చిరి. ఇచట, 

మవో రాజ, ఈయిరువురుముగ్దురుమం త్రు లతో నిన్ను గంటిని. 

నీ ప్రసాదనువలన నాయింటంబోలె నూజట నొందితిని. 

అట్లు గంణాకరునివలన నతనివృత్తాంతమును విని మృ 

గాంకదత్తుండు కరము సంతసిల్లి గుణాకరుని గాయములకు 
రర 
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సథర్థిమయిన యుపచారములు నేయించి, వగలు తిరుగుడువడయగా 

లేచి నిజాహ్నికము తీర్చెను. అచటనే గుణాకరునికి మందు 
'నేయించుచు కోన్ని దినములు ఇ్రతరమంత్రు లకొటకును న్ రంగ 

వతిఫొజుకును ఉజ్జయినికి బోవ్రువాండై కడ వెను 

౬--వ తరంగము. 

sD 

విచిత్ర కథకునికథ. 

అనంతరము గుణాకరునికి గాయములు కుదిరిన తర్వాత 

మంచిదినమున బయలువెడలీ, మృగాంకదత్తుండు తనతో కడు 
దవ్వు సాగనంప వచ్చిన బోయథేనిని 'వానితోంగాడం గలసీ 

వచ్చిన మాతంగపతిని దుర్తవిశాచుని తనకు సమయమునం 

దోడ్సడ మాటలాడి వీడొ-నిి ఉ యినీమార్లమున పయనము 
నడచుచుంజెను. డారిలో శ్రుతధి నినులబుద్ధి గుణాకర భీమ 

పరా క్రములతో గలసి పోన్రచు ఇతరమం తులను వెదకుచు 

నతండు మథ్యారణ్యములో నొళనాండు ఒక చెట్టు క్రించ ఈయం 

దజుతోను బరుండి నిద్రించు చుండెను. ' ఆకస్మికముగా కొంత 

నేవటికి మేల్కొని కన్ను చెజుచి చూచునంతటికి మృగాంక 

దత్తునికి తనచెంత ఎక్కువగా నింకొకమనుష్యుండు నిది, ంచుచు 

అగవడిను. వానిమోముపయిముసుంగు తీసీ చూడ నతడు 

ఇతని మం త్రి విచి త్ కథకుండు. రాజు అతనిని ఆనవాలు ప్టైను. 



విచిత్ర కథకునికథ. 1847 

అతండును మేల్కొని మృగాంకదత్తు గని హర్షమున పాదము 

లకు మ్రక్కి- నిలిచెను. దొర అట్టు ఆకస్తి కముగా దొరకిన 

యావిచి త్త కథకునిం గన్ను లు తనియం గాంచుచుం గవుంగిలించు 

కొనెను. ఇంతలో నతని కడమ మంత్రు లు మేలుకొని సంతసీంచిరి. 

విచిత్రకథకునికి వారు తమతమ వృత్తాంతములను చెప్పి యతని 
వృత్రాంత మడుగ నతం డిట్లు చెప్పసాగాను. 

అవుడు పారావతనాగునిశావనమువలన నేను మి మైడం 

బాసీ ఒంటరి నై తెలివి పోయి యచటనే చిరకాలము తిరుగు 

.చుంటిని. మలజునాండు దూరము తిరిగి మూర్చిల్లి నేలం బడితిని. 
తెలివి వచ్చునప్పటికి అడవియో రను గప్పదిన్యనగ రనుం దుం 

టిని. అచట దివ్యుపురుషుం డొకండు దివ్భరమణీదయయు కుడు 
న న్నోదార్చి చన్నీళ్లు స్నానము చేయించి లోవలికిం గొనిపోయి 
నాకు వ్రయత్నఫూర్వకముగా దివ్య భోజనము సిద్ధము చే 

యించి పెట్టించి తరువాత తానును తనభార్యలును భుజిం చెను, 

భోజన మయిన తర్వాత విశ్రాంతిం బొంది నే నతనిని “నీ వెవ 
రన్ర? చావ నున్న న న్నేల రత్ష్సీంచితివి ? నేను నాయీలిక 

నెడయటాసితిని, దేహత్యాగము చేయక మానను” అని యతనికి 

నావృత్తాంతము నెల్ల వర్షించితిని అంత నామవశ*త్తుండు ప్రీతి 
ఫూర్వకముగా ని ట్లనియె;-"నెను యముండను, ఈయిరున్రరును 

నాభఖార్వలు, నీను మాకు అతిథివి లభించితివి.  యథాశ క్రి 

అతిథివూజ గృహస్థులకు నిధి కదా, కావున నేను నిన్నుం 
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బూజించితిని. మణీ నీ, వేల _ప్రాణతా్యాగము చేసెదవు ? మీకు 

నాగశావమువేత కొంచెము కాలమే వియోగము. తప్పకుండ 

శాపము తీబీనవెనుక మాకు సమాగమము కలుగును. మంచి 

వాడా, ఈసంసారములో దుఃఖము "లేనివాండు ఎవండుపుట్టును! 

యతు(డ నయ్యును నే నెజింగినదానిని జెప్పెద వినుము, 

శ్రీదర్శనునికథ, 

ఈవసుథారమణికీ ధమ్మిల్లమండనమాలిక త్రిగ్నర్హ యను 
నగరి సుమనోగుణములతో: గార్చంబడినది కలదు. అం వొక 

ఛాహణకుమూరుండు వవిత్రధరుం డని యుండెను. అతండు దరి 
లి 
దు,ండు, బంధువులు పలువురు, కులము గొప్పది. అతండు ధన 
7 
వంతులనడుమ నివసించుచు నిట్లు తలంచెసు. “అర్ధవంతులయిన 

వీరినడంను నేను వృత్తస్థుడ నైనను సత్కావ్యళ బ్బములనడుమ 

నిక ర్ధకశ బమువ లె వ కాళింవం జాలక యున్నాను. వరువుగల 
UU 

తస. సేవను గాని వతిగ్రహమును గాని ఒల్లను. కావున 

ఎటశేనియు పోయి న యతీణిని సొధించెదను. 

నాకు అంధుల గురుముఖలబ్జ మయిన మంత్రోపదేశము కలదు 

గదా. ఇట్లు సంకల్పీంచి వనమునకుం బోయి పవిత త్రధరుండు 

భారార్థర్థము యశీణీని సాధించెను. సౌదామని యనుపేరి 

యయే.ణి we లభించెసు. ఆమెను గూడి యతడు, ఘోర 

వముయినచలిని దాటి మధులత్మ్ం బొదివికొన్న మావి మూనివ లే; 

నాపా+రుచుంజెను. ఒకవ్వుడు వుత్తుండు లేనందులకు చింతా 
ఏ పుకు వును 



ఓ 
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గ్రాంతుం డైన పవిత్ర ధరునిం గాంచి భార్య యి ట్లనియెః_ఆర్య 

పుత్ర, చింత వలదు. మనకు కుమారుడు కలుగును. చేను 

చెప్పెడి యావృత్తాంతమును వినుము, 

దతణదిక్కు-చెంత వర్ష ర్తువునకుం బుట్టినిల్లో యన 

నూరుర్ణిం గప్పినది ఫఘనశ్యామము తవమూలవాటి ఒకటి కలదు. 

అందు వృథూదరుం డను యముండు వఖ్యాతుండు వనీంచును. 

అతనికి నె' నొక్క లెను సౌదామని యనుదానను కొొమా 

రృను. నన్ను వ్రేమచే మానాయన కులాద్రులకుం గొనిపోవ్చ 
చుండెను. నేనును సదా ఆ యా దివ్యోద్యానములయందు 

శ్రీడించుచుంటిని. ఒకనాడు నేను కవిశ భ్రు వను సఖితోంగాడ 

శ్రీడించుచుండి శె లాసములో అట్టహాసుం డనువేరి యతకువమూ 

రునీం గంటిని. మి త్రృమధ్యగతుం డతండును నన్నుం గనియెను. 

త్రజ్థ ణమే మేము అన్యోన్య సౌంద ర్యాకృష్ట నేత్రుల మెతిమి. 

దానిం గని తుల్య్భసంయోగ మని యెణీంగి మాతం డ్రి, తెల ఇమే 

మా కిరువురకును వివాహము నిర్ణయించి లగ్న దివన మేర్చజిచి 

నన్ను వంటికిం గొనిపోయెను. అట్టవోసుండును సంతసించి తన 

యింటికిం బోయెను. ముజునాండు నాచెలి కపిశ మును నెవ్వగ 

నెమ్మోమునం దోంవ నాకడ శేతేంచెను. నేను అడుగంగా నిర్భం 

ధముమో(ద నిట్లు పలికెను- “సఖీ యిది చెప్పరాని విష 

యమ్ము ప్రియము గాదు. అయినను చెప్పెదను వినుము. నేడు 

నే నిటకు వచ్చుచుండగా దారిలో నీవరుని నీవిగాంది యుత్క_ం 
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థచే డస్పియున్న వానిని ది త్ర స్థల మను హిమవత్సానూద్యాన 

మందు చెలి కాండ్రు శ్రీ డావినోడార్థను యతరాజునుగాం శేసీరి: 

ద్రితని తమ్ముని దీ ప్పశిఖుని నలకూబరునింగాం జేసిరి. తా మెల్ల 

వారికి మంత్రు లయిరి. ల్పట్లు నీ ప్రియుని ె లికాండ్రు శ డార్థము 

చేయంగా ఆకాశమార్లమునం బోవుచు నలకూబరుడు చూచి, 

కోపగించి పిలిచి “టర్కీ నీవు దాసుడ వయ్యును వలికయొక్క లీల 
నభిలషించితివి గాన, పాపిష్టుండా, ఈనేరమికి నీవు మనుష్యు( 

డను గము. సెపదవి నాసీంచినందులకు క్రిందికి పాము.” అని 
one a UU రీ 

శపించెను. “దేవ, వినోదార్గము మూర్జుడ నిట్లు చేసితినిగాని 

అధికారగర్వముచేతం గాదు, కావున పృభ్యూ నన్ను మన్నిం 

ఫును. *” అని యట్టవాసు(డు భయముచే నడంకుచుం బ్రార్థిం 

చెను. అంతట నలకూబరుడు యోగద్భృష్టి చేత వానిమాట 

వా_స్థవమ యని గ్రుపొంచి సాపొంతము ని ట్లనుగృ పాం చెను, 

“నీ వేయతీణిశై ఉవ్విళ్లూరుచున్నావో, దానియందే మను 

ష్య్టుడవయ్యు నీతమ్హుని ఈదీ ప్పశిఖునే పుత్రు నింగాం బడసీ, 

ఈశావము తీఆీ ఆనీభార్యత్ నాడ నీతొంటివదమును బొం 

దెదవు. ఈ నీభ్రాత నీకు పున జై భూలోకములో రాజ్య 

మేలి శాపము. క్రిం బొందును.” బట్టు నలకూబరుడు పలుకగా 

శాషప్ర భావమున అట్టవోసుం డెటకో అదృశ్యు(డై పోయెను. 

దానిం గన్కి నేను దుఃఖావిష్టనై నీకడకు వచ్చితిని.” 9ట్లు 

సఖి వలుకంలూా నేను దుఃఖా వేళముచే నెట్లో అయి నాగలికి 

గ్గి 
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వగచుచుం బోయి యావృ త్రాంతమును నా తలిదండ్రుల 

శిటుక వణిచి మరల సంగమము గలుగు నని యెదురు 

సూచుచు కాలము వుచ్చుచుంటిని. నీవే ఆయట్టవోను(డవు, 

నేను ఆసౌదామనిన్సి మన మిరువురము నిట నిట్లు కలసికొం 

టిమి మనకు త్వరలోనే కుమారుడు తప్పక పుట్టును. 

ఈరీతిని జ్ఞానవంతురాలు సౌదామని పలుకగా పవి త్రథ 

రుడు పుశ్ఫొత్ప త్తి కలుగునుగదా యని సంతనసిం చెను. త ర్వాత 

కాలక్రమమున నతేనికి ఆయతశీణియందు సుతుడు కలిగను. 

ఆశిళువుచే వారియిల్లును చారియుల్లంబును వెలు గొందిన వా 

యెను. వని త్రధరుఃడు ఆవును ని మోముం గాంచి తక్ట ణము 

అట్టహాసుదుగా . నిజపూరాగ్గకృతిం బొం చెను. యహీశితో 

వ్రీయౌా, మనశావము తీణినది.. నేను అట్టవోనుడ నయితిని, 

రము మన తొంటిగతికి మనము వసతు అని హహాచ్చరిం 

క. ఇ ట్రతండు పలుకంగా నామె “ఈశికువు నీతమ్హుంటో గదా, 

శాపమున నిట్లు మనకు సుతుం డైనాండు. విం జె ముగునో ఆలో 

చింపవలడా శి అనెను. 'అంత నట్టవోసుండు 'థాస్టనము చెం గని 

ఆమెతో ని ట్లనియె “చే వ్రేయసీ, ఈనగరమున ేవదర్శనుం 

డని పంచాగ్ని బ్ర బ్రాహ్తుణుం( జ కలండు. ఆయన కరము దరి 

ద్రుడు, అతనికి తనజళరంబు తనభార్యజఠరంబు నని మణి 

రెండు అగ్నులు మండుచుండినని. ఆదరిద్దు(డు ధనపు త్త కా 

ముండై తప "మొనర్పుచుండ6గా నొక నాండు అగ్ని దేవుండు నిజా 
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రాధకుని కతనికీ కలలో నిట్లు వలిశెను. “నీకు చెరసపుత్తుండు 

చేంశు. కుత్ర నువుత్ర్తు (డు గలుగును.  వానిమూలమున, ఏఓ 

అనో బ్రాహణుండా, నీ నీపేదరికము తీరును.’ ఇ ట్లగ్ని దేవుడు పల్కంగా 

బాహణుం డెదురు సూచుచు సుఖ మున్నాండు. అతనికి మన 

శిశున్రును ఇయ్యువలనీనది నియతి యి ట్లున్న ది.” 

అట్టవాసుండు వ్రే యనీతో నిట్లు చెప్పి శిశువును బం 

గారు కుండమిాంద కూర్చుండ. బెట్టి వానిమెడకు దివ్యరత్న 

మూల యొకటి కట్టి వానిని రా శ్రీ దేవదర్శను(డును నతని 

భార ర్థియును నిద్ర పోవుచుండగా వారి యింటం బెట్టి తాను 

భార్యతో "గాడ నిజగతిం బోయెను. 

'చేవదర్శనుండు సభార్మ్యుడు మేల్కొని ప్ర ప కాళ మానరత్న 

తారకు నాబాల చం ద్రు,ం గాంచి, అబ్బురవడ్ బంగారు నాణె 

ముబకుండను గని అగ్ని బేవుని వరమును స్మరించి సంతోషిం 

చెను. దైవ మిచ్చిన యాతనయునిం గయికొని ధనమునుం గొని 

"తెలవాజంగానే మహోత్సవము సల్పీ వదునొకో"ండవ దిన 
లొ 

మున తనకుం దగినట్లుగా బాలకునిక్తి న్సీదర్శనుం డని నామకర 

ణము చేనెను. అనంతరము బేవదర్శనుండు మవాధనుందై 

క్రతువు లొనర్చుచు భోగము లనుభవించుచు వుత్తకళ త్రము 

లహో సుఖ ముండెను. న్టీ శదర్శనుండును తండ్రియింట సక స 

వేదవిద్భలయందే గాక అస్ర్రవిద్భలయందును ప్రకర్షముం 
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బొందెను. కాల క్రమమున నితడు యావన మొందంగా, నితని 

తండ్రి, తీర్ణయా శ్రావళ మునం బ్రయాగకుం బోయి యచట 

ప్ర శముం బొందెను. అంతట నితని తల్ల ఆ అగ్నిప, వ వెళశమువేనెను. 

లొంతట నీ ్రదర్శనుండు దుఃఖతుం జై వారిశై వాస్త కృ మయిన 

క్రియలు నిర్వర్తించి క్రమముగా శోకము క వివాహ 
మాడక వివెకి యయ్యను జూదమునం దగులు కొనెను. 

ఆదుర్వ్య్యసనంబున త్వరలో నే యతని ధనసంవద యెల్ల కొల్లరై 

యతనికి భోజనమునకుం గూడ గతి లేక పోయెను. ఒకప్పుడు 

ఇతడు జూదపుటింట అన్నము "లేక మూండు దినము లుండెను, 

మంచివ స్త్రములు లేనందున లజ్ఞచేత అందుండి వెలువడ కుం 

డెను. ఇతరులు వెట్టిన భుజింపక యిట్లు గోడు గుడుచుచున్న 

యీతనిం గని ముఖరకుః డను సఖు డి ట్లనియె:-మిత్త మా, 

_ ఏల కనను? ద్య్యూతన్యసశపాతక మిట్టిది కదా. పాచిక లన నలక 

శ్రేగంటిమాపు లని నీ వెబుంగవా? బ్రహ దేవుడు జూద గానికి 

బావువులు వస్త్రము గాను, దున్గు పడుక గాను, బజాటు ఇల్లు 

గాను దిక్కు_మ-లినతనమే భార్యగాను, సృజించినాడుగదా. 

భోజనముం గయికొన వేమి ? (ప్రాజ్ఞాడ వయ్యును నిన్ను న్ 

యొవ్చరికిం చెద వెల? బ్రదికియుండిన ధీరుడు వకోరికలను నెజు 

వెర్చుకొనండు?! అందులకు నిదర్శనముగా భూనందన భూపాలుని 

చిత్రకథను చెప్చ్పెద వినుము. 
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భూనందనుని కథ, 

ఈలోకమున భూమి కలంకారము కాళీ ర మనుదేశము 
జల Toa ఇ కలదు. అది సుకృతుల$ అకు అదృళ్యభోగముగా బ్రవా స్వర 

మును సృజించి భోగ రిభోగముగా సృజించిన రెండవ స్వర్ణ 

మన రాజిల్లు చుండును. ఆదేశము ఇట నే నధికురాలను నే నధికు 
రాలను అని యనోోన్యము ఈసు పూనియో యనం బ్ర వేశించి ' 

వాం § Ao బల అల్లో | నెష్కౌాన్న లవ్షసరస్వతుల కాటవట్టయి యున్నది. ధర్మ ద్రోహి 

యగు కలి యిందు! జొర రా దని కా వున్నదో యన దానిం 

జుట్టుక్ ని మంచుకొండ భాసిల్లు చుండును. అందు దేవతీర్థ 

మయ మైన యిచ్చోటినుండి దూరమునకుం బొమ్మని పాపమును 

అలచేతులం ద్రోచునదియుంబోలె  వితేస్తానది ప్రవహించు 

చుండును.అందు పాలగచ్చుచేసిన పొడుగుపాటియువ్పరిగల వరు 

సలు చెంగటిమంచుకొండ పాదములో యన నొప్పుచుండును, 

ఆజేశిమును నన్మాశృమగురువు ప్రజానందనచం ద్రుండు విద్యా, 

గవుబుధుండు భూనందనుం డను రాజు ఏలుచుంజెను. అతని 

ని క నుము నఖరాజి వియు చక్రము లయిన యె మైలాండుల చనుంగ 

“పక అట్టివ యయిన విద్వన్మ రడ పక్ తేజ 

రిల్లుచుండెను, నీతిమంతుం డయిన యతని రాజ్యమందు జనులు 

అనీతులై వర్తించుచుండిరి. కృన్నై కాస_క్షచిత్తు. డయిన యతని 

వ్రజలు అక్కష్టృతరచిత్తు లె సుఖ ముండిరి. ఒక ద్వాదశియందు 

ఆరాజు యథావిధి శ్రీహరిని పూజించి రాత్రి కలలో తనకడ 
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కొకదై త్యకన్వక రాం గాంచి యామెతో నిష్ట సంభోగనులం 

చేళి మేల్కొని ఆమెం గానక మేనం దుంటవిల్తుపోరి చిన్నెలం 

గాంచి యిట్లు తలంచెను;--- “ఇది కల గాదు, 9వె సంభోగ 

చిహ్నములు. కావున ఎవతెయో దివ్యకన్య నన్ను మోస 

పుచ్చినది* ఇట్లు నిశ్చయించుకొని విరాళం గుందుచు రాచ 

కాగర్భము లెల్ల మానివేసెను. ఆమెను మరలం బొంద నుపా 

యాంతర మగవడవించే “అవు డా చెలితోడి యాసంభోగక్షణము 

నాకు హారిప్రసాడమునం గలిగెను గదా, కావున నతని నే 

తత్పా వ్ ఏకాంతమున నారాధించెదను. ఆచెలువ లేమిచే 

నీరస మయిన యీ రాచజికవుం దాటిని విడిచి వెక్టైదను. * హు 
అని సంకల్పించి, మంత్రుల రావించి, సునందనుం డను తన 

తమ్మునికి రాజ్య మిచ్చి, తాను మున్ను త్రీని ఖ్ మమూ ర్చి 

యడు గిడిన తాన్రునం బుట్టిన క్రమసర స్పను తీర్ధమునకుం బో 

యెను. దానిని పూర్వము త్రివిక్ర, ముండే తీర్ధము చేసెను. దాని 

చెంత చి ప్థావిష్ణురుద్రులు మున్వురును కొండకొములరూపున 

నివసీంచి యున్నారు. అందునుండి విత స్తమాంది యసూయచేత 

నుం బోలె విష్ణుపదము కాళీ రబేళములో ఏ చెవనదిని విషు 

వతి యనుదానిని నిర్మి ౦చెనో అచట నాభూనందనుండు నెలకొని 

అన్యరసనిస్పృవాం6 డై. దివ్భరసకాంక్షీ యె వేసవి వానకోయిల 

యుం బోలె సోలుచు తవ మొందుచుండెను. 
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వంద్రైం జెండ్లు తపంబు నేయుడు, నాదారిని జ్ఞానివరే 

ణంస్టి(డం శకెంజడలపాడు నారవలువదాలుపు చట్టులతో “గాడ 

నొకముని, తీగ్గతై లంపుం గొమ్మునుండి. దిగి వచ్చిన సాక్షా 

దీశరుండు వోలె, వచ్చి, యాతనిం గని దయ గలిగి దణిసి స 

త్క్బృతుం డై నృత్తాంత మకడిగి తెలిసికొని తమణము థ్యానించి 

యి ట్లనియెః== ఓయి రాజూ, నీప్రాణెళ్వరి యగు నాదైత్య 

కన్య పాతాళమున నున్నది. ఊోజడిల్లుము నిన్ను నే నామెక 
డకుం గొనిపోయెన. నేను, దతీణబేశములో యజ్ఞయ్య 

యను సోమయాజి కునూరుఃడను. నావేరు భూతివసువు నేను 

యోగులకు గురువను. నేను మానాయనవలన పాతాళశాస్త్ర 

ములోని వాట కేశ్ళరమం త్ర తంత్ర, విధానమును నేర్చుకొని, 

శ్రీపర్షతమునకుం బోయి యీళ్వరునింగనార్చి తప 'మొనర్చిత్ని. 

నాతపస్సునకు మెచ్చి పృత్యతుదర్శన మిచ్చి శివుడు 9 ట్లానత్ 

చ్చెను. “పొమ్ము, పాతొళమున టై త్యాంగనలం గూడి భోగము 

అనుభవించి త ర్వాత నన్ను6 జెందుదువు. అందుల కుపాయము 

చెప్పెదను వినుము. ఈభూమిలో పాతాళబిలము లనేకములు 

గలన్ర, అందు కాళ్రీర బేశమున ప్రఖ్యాత మైనది మయనిర్మిత 

ముకటి గొప్పది గలదు. దానిదాంని బాణాసురునికూంతురు 

ఉన తన కాంతుని అనిరుద్ధుని గం_ప్పములయిన దానవోద్యాన 

భూములందుం బ్ర వేశ వెట్టి వినోదము లొందించెను. అప్పుడు 

ప్రద్యున్నుండు తనకొమారుని రక్షీంచుకొనుటశే కొండకొ 
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ముతో వ్ర సిద్ధ మయిన ద్వారమును చేసిపట్టి దానిం గాచుటకు 

స్తుతిశతముల శారికానామథారిణి మైన దుర్గను ఎట నుంవెనో, 
అఏ మొదలు ఏది వ్ర ద్యుమ్న థిఖర మునియు శారికాకూట 

మనియు రెండు వేరులం బరంగుచున్న దో,ఆబిలమార్షమున పోయి 
అనుచరులతో సయితము పాతాళము చొరుము. నా ప్రసాద 

నుచేత నీ కంతటను సిద్ధి కలుగును. ఇ ట్లానతిచ్చి మవాచేన్చం 

డంతర్షితుం డాయెను. అంతట నేను త్ర ఎసౌద ప భావంబున 

సకలవిజ్ఞానములును పొందినవా(డనై కాళీ రదేశమునకు వచ్చి 

తిని. కావున రాజా, నీవుకూడ మాతో శారికాకూటమునకు 
రమ్ము. నిన్ను నీను కోరినయంగనకడకు పాతాళములో నేను 
గొనిపోయెదను” అంతట భూనందన రాజు ఆతపన్వీతోం గూడ 
నాశారికాకాటమునకుం బోయెను. అట వరాను గ హాశాలి 

యానువోతవనస వితస్తానదియందు స్నాన మాడి, వినాయకునిం 

_గొలిచ్కి దిగ్భంథాదివూర్వకముగా నాశారికాదేవిని వూజించి 

నిధి ప్రకారము ఆవాలు చల్లగా బిల మేర్చడ దానం జొచ్చి 

యా రాజు మునిశిష్యులతోయనాడ పాతాళమార్షమున రేయయుం 

బవలు అఆఅయిదుదినములు నడచెను. ఆజవనాండు అందటును 

పాతాళగంగను దాంటిరి. అట నేల యంతయు వెండిగా నుం 

డెను. అట వా రొకదివ్యవనముం గాంచిరి. నిండార విరినీన 

బంగారునెలతామరలు నెత్తావ్రలు వెదచల్ల, మోను 'లెత్తుచున్న 

వ్ర వాళకర్నారచందనాగురుతరున్రులచే నావనము _ ఇంవులు 
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దళుకొత్తు చుండెను. దానినడుమ మిక్కిలివిశాలమై రతనంవుం 
చాకలు మెజయ వనీండిగోడలు, మాణిక్య _స్తంభ ములు, 

చంద్ర కెంతశిలానిర్సి తము లయిన వెదవెద్ద యరంగులును, 

సస. యున్న తంపు న. మొకటి యగవడెను. కని వా రెల్లు 

సంతో హాళ్చర్యమగ్ను లై యుండ మహాముని శాజును శిష్యు 

లను “ఈతంయే పాతాళనిలయుండు వోటకేళ్వరుండు మూతకు ' 

లోకములను ఈబేవుం బాడుదురు గడా. కానన నీవేల్పుం 
బూజింపుండు” అని హాచ్చరించెను. ఆంత నెల్లరును పాతాళ 

గంగలో స్నాన మాడి పాతాళపుప్పృములతో హటశేళ్వరునిం 
బూజించిరి. ఆవూజాశుణమా త్ర మే విశాంతిగా వారు మజలం 

బయనమై యట పండ్లు పండి (కందికి 'రాలుచున్న యొక గొప్ప 

నేశేడుంజెట్టును గనిం. అకక నాముని ఇతరులతో దానిఫల " 

ములు ల దనియు అని విఘ్న కారు లనియును జెప్పెను, 

ఆమాట వినియు నొకశిష్యుండు ఆంకట నొకపండు తిని వెంటనే 

నిశ్చేష్టుడై స్థన రాక్ళతలం బొం దెను. వానియవస్థం గని వెజుచి 

యితరులు ఆవండ్లవై యాస గొన్నరెరి. అంత నామాని రాజు 

తోను కడమశిష్యులత్ “ను శ్రోశదూరము పోయా నచట 

నొక బంగారవుం,బ్రాకారము మణిమయ ద్వార సనాథము 
లో 

అగవడెను. ఆద్వారమున క్రుప్రక్క లను రెండు వనుపపా స్టేళ్లు 

కిరిని చొరనియక కొమ్ములతో గువ్వ వచ్చినవి. మునీళ్వ 

రుండు వానిని మం శ్ర ల 1 మైన కత్తా తలా వెం నొట్టంగానే 
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అని వీడుగు తగిలినవియుంబోలె నెటకో దూరము వలాయితము 

లయినవి, అంత నందును ఆన్వారమునం చి, నేశించి లోని 

కేగి కనకరత్న మయము లయిన మందిరములం గాంచిరి. ఒక్కొ 

క్కదానిదాషరమునను కుడు గజచుచు భయంకరులు ద్వార 

పాలకులు వ్రినువరోకండ్లం గేలంగొని నిలుచుచుండిరి. అంతట 

ముని దుష్టన్న్న యను యోగ ధారణం గావించెను. ఆ ఛారణ 

వ్రఖావంబున నాద్వారరతుకు లెల్ల పలాయితు లై కానరాకపో 

యిరి. అంత తణములో నాద్వారములనుండి దివ్యాలం కార 

వస్త్రలు బైత్యకన్యల యూడిగంపు వెలయాండ్రు వెలువడి 

ఒక్కొక్క-ని కడకు వచ్చి మునివజకు ఎల్ల వారిని తమతమయే 
లీకసానీనూటగా లోవలికి ర వని వీలీచికొని పోయిరి. * మోరు 

లోనికీ పోయిన తర్వాత మూామిోా మ్రైయనీమాటను మోరు 

దాయటం గూడదు” అని ముని యితరులను మూదలించి తానును 

. ఒకళొందజు వారాంగనలతో నొకదివ్యభ వనము వ్రవెళించి 

అందో ఒక దై త్యకన్యామణిని మవాభోగములను బడనెను. ప్రత 

రులు నశ్లే ఒక్కొ_క్క_డు నితరవారవిలానినులతో ఒక్కొ_క్క_ 
మందిరములోనికిం బోయి యట టైత్య్ధకన్యాసంభాగపాత్రము 

లయిరి. భూనందనభూపాలుని ఒకతె వినయమునం బ్రృణమిల్లి 

యొక మణిమయగృ్భహమునకుం గొనిపోయెను. ఆమందిరము 

ఊోడిగంప్రంజెలువల వ్ర తివింబముల చేత రత్న కుడ్యములయం 

దెల్ల'జీవముతోడి చి_త్హరుబొమ్మలు గలదియుం బోలె నుండెను; 
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కడు నున్న ని మహానీలమణి చే రచిత మయిన నేల'చే నామందిరను 
'దేవవిమానము€౬౦ గెలుచు తలంవున డివివెన్ను. ఎక్కినదివోళె 
ఫోభిఛ్లెను. మదాకులలస ద్రామంబును వనోవాశ న్ ద్యుమ్న 

వివోరంబును నై. అచ్యుత మహిమాథఢ్య్యంబు నై యా లోగిలి 

నృష్టికులజు లశావలంబో యన నొప్పుచుండెను. లేయెండ నో్న 
విరిసయితేము అచటిచెలునలమేని సాకుమార్యమునకు సాటి 

రా చాయొను. దివ్యుసంగీతముచే ఘూర్షిల్లుచున్న యాయింటం 

జొచ్చి యారాజు మున్ను కలలో తాం గాంచిన యా ప్రాణే 

శ్వరి నసురకన్య నిట మరలం గాంచెను. సూర్యచం ద్రాదివిర 

హీతమైన పాతాళము ఆమె మేనిజిగిచే వెలుగొందు చుండగా 

అట బ్రహదేశుని రత్నా దికాంతిసృష్టి శేనలము పునరుక్తముగా 
నుండెను మాటల కందని చక్కందనము గల యాకన్నెం గాంచి 

సంతసంవుంగన్నీ ళ్లు జడిగొన నారాజు లాంతిపద్యాములం గాం 

చిన దోషమును కన్ను లనుండి కడిగి-వేయువాయణంవోలె నగప 

డెను. కుముదిని యనువేరి యా యసురకన్యయు రా బేంద్రు, 

నాతనిం గని మదాళిగితములచే తెలుపంబడుచు చెప్ప నలవి 

గాని హర్ష ముం బొంచెను. ఆమె లేచి యతనిం గలం గొని 

“నావలన కరము శ్రమం జెందితివి. ” అని యరి లిం బలుకుచు 

నతని నాసనమునం గూర్చుండం చెబ్టును. తణముసవు అతనిని 

నేదటేర నిచ్చి స్నానమునేయించి వస్త్రాలంకారములు తాల్చించి 

యామె యా పానోత్చ్సవమునతై. యుడద్యానవనమునకుం .గొని 
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పోయెను. అచట గట్టున నున్న వెట్టున వ్రేలుచున్న వీనుంగుమేని 
నెక్తురుకొవ్వుల కల్లుతో నిండియున్న యొక బావిగట్టున నాతని 
లోంగాడ నామె కరూర్చుం డెను. అంత నామె యాక్రావ్వుంగ ల్లు 

నించి యొకకోర నతనికిం (ద్రావ నిచ్చెను. రాజు దానిని వవగిం 

వను గ్రహింవం డాయెను “ఈమాపాననును గ్లైకొన వేని నేమ 
'మొందన్ర.'అని యామె బలవంత పెట్టంగా, “ఏ మయినం గానిమ్హు, 

శ్రాగరాని దీనిని నేను త్రాగను. అని "రాజు ఆమెతో ననెను. 

అంత నామె ఆకోర నతని నె త్తిని వేసీ అవలికిం బోయెను. అతండు 

మోము ముడుచుకొని కోరచూప్రులు చూచుచుండ, నామె 

చేటికలు అతనిని వే జొకడిగియలో వేసిరి. వేసిన మాత్రాన 

_ నతయ తేనతొొంటితహఃస్తాన మైనయాక్రమసర స్తీర్థమందు తన్ను 
క గన్దొనియెను. కృమ్మియున్న మంచుచేత తన్ను నవ్వ చున్నది 

వోలె నొప్పు నాకొండను గాంచి యతండు చెలి వింతపడి 

వమియుం దోవక మోసపోయి ఇట్లు తలపోనెను;_*ఆ యసుర 

" కన్యయాటతోంట యెక్కడ! ఈ క్రమసరోగిరి యెక్కడ! అహో! 
త్త దేమి యాళ్చరర్థిము. మాయయో మతిభ్ర మయో? ఇది మణీ 

యేమియు గాదు, నేను మునిమాట వినియు ఆకన్ని యమాట 

నుల్లంఘీంచిన ఫలము. ఆ పానము దూప్యము గాదు. ఆ కన్నె 

నన్ను పరీశ్షించున డై దానిని ఆ రూపమున నొసంగినడ్కి ఏలన 

నానె_త్తిసయిం బడిన యా పొనమునుండి దివ్య వుయిన నెతావి 

కదంబించుచున్న ది. కాన తప్పకుండ అదృష్టహీనులు ఎంతే 

గ 
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పాటుపడినను ఫలముం బొంద నేరరు. వారికి ఛై వము అంత 
వ్రతికూలముగా నుండును. * 

ఇ ట్రతండు. చింతింవ నసురకన్యాపానముచే తడినీన 

యతనిమేని నెత్తావిశై తేంట్లు వచ్చి ముసరుకొన్న వి. “అయ్యో! 

సత్త షహీనునికి బేతాళోళ్టాపనమువోలె న్నాశృమ నాకు ఇష్ట 
సిద్ధికి బదులుగా చేటు 'దెచ్చినది* అని వగచుచు నతడు అతేంట్లు 

కుట్టను కుట్టను సహింసం జాలక ప్రాణత్యాగ మునకు నిశ్చ 

యించుకొనెను. అంతలో నాదారిని డైవికంబున నొక ముని 

కుమారుడు ఆ దుర్దశలో నున్న యారాజును గని చెంత కేగి 

కనికరముచే నాతేంట్లను తోలి వృత్తాంత మడిగి “తెలిసికొని 
రాజుతో ని ట్లనియె. “రాజా, ఎంతవట్టు చేహ ముండునో 

అంతవట్టు దుఃఖము కుయించుట యెక్క_డిది ? కావున కలంతం 

జెందక 'బుద్ధిమంతేలు పురుపూర్భమును సాధింపవలనీనది. ఎంత 

వణుకు బ్రష్హావిష్ట్వీశానులనందు ఏక త్వబుద్ధి యుండదో అంతే 

వజకును ేదోపాసనలవలనం గలిగినసిద్ధులు అశాళ్వతము లే. 

"కావున అశేదబుద్ధిక్ో బ బ్రహావిమ్షుముహాళ్ సరులను థ్యానించుచు 

థై ర్భముతో కరత వండ, ండు సంవత్సరములు ఇచ్చట తపస్సు 

చేయుము. అందున ఆ బొందుదును. తుదను శాశ్వత 

మయినసిద్ధిని బడసెదవు. దిన్యసారభము గల జేహము ఫృవ్వుడే 

నీకు సిద్ధించి యున్న ది. -ఈకృ స్టైజినమును మం త్ ములతోో+ 

గూడం గయికొమ్మ. దీనిని కప్పుకొందువేని నిన్ను లేం ్లే 



శ్రీదర్శనుని కథ, 1863 

మియుం జేయను” అని చెప్పి యతనికి అజినమంత్రము లిచ్చి 

ముని తనదారిం బోయెను. రాజి ఖైర్య మూని మరల వం 

డ్రెండుసంవత్సరములు -ఈశ్వరుంగూర్చి ఆ తీర్థమున తవంబు 

సల్పెను. అంతట కుముదిని యతనికడకు తాను “స్వయముగానే 

వచ్చెను. ఆమెతో నతం డనంతరము సాతాళమునకుం బోయి 

భోగము లనుభవించి తుదను సిద్ధిని సయితము పాంచెను. ఇట్లు 

కలంకవడక ఖైర్యు వువలంబించువారు దూర మెడలిన నిజవదవిని 

మరల సాధింతురు. 

గ్రీదర్శనా, నీవు, కల్యాణ "మొందంగగలవాండను, శుభ 

లతణుండవు, కలంతవడి భోజనము మాని నిన్ను ఒప్పరికించు 

కొనియెద వేమి? కట్లు మిత్రు (డు ముఖరకుండు దూత శాలలో 

పలుకగా ఆమునువటి రేయి భోజనము లేకయుండిన శ్రీదర్శనుం 

డి ట్లనియె.---- మిత్రా, నీవు చెప్పిన చెల్ల సరియే, ఐనను 

. కులీనుండ నయ్యును ఈవిధముగా జూదమున వేదనై ఈయూర 

నేను బయట నె ట్రగవడంగలను. కావున ఈరాత్రియే నన్ను 

'జేశాంతరము పోనిత్తువేని భోజనము చేసెదను.” ఆమాటకు 

ముఖరకుం డంగీకరించి అతనికి భోజనము తెచ్చి పెస్టైను. శ్రీ 

దర్శనుండు భుజించెను. భోజనము కాంగానే న్రీదర్శనుండు, 

మెత్తి చే ముఖరకుండును తనతోడ రా బేళాంతరమునకుం 

దర లెను. అట్లు పోవుచున్న యతనిని దారిలో _దైవవళమున తేట్ల 

దండ్రు, లయిన యాయయు లిరువురును సౌదామన్యట్టవోసులు, 



1364 కథాసరిత్నాగరము. లం, ౧౨. త. ౬, 

ఇతనిని, బుట్టియు. బుట్టక మునువే విస్ర్ర నియింట విడిచిపోయిన 

వారు కని జూదమున వేదయై చెడి చేశాంతరము పోవుచున్న 

వానింగా నెటీంగి, న్నేహముచే కంటి కగవడకయీ మింటనుండి 

యిట్లు వలికరి. “ర్చీయి (శ్రీదర్శనుండా, మిాతట్ల చేవదర్శనుభార్య 

పాతిపెట్టిన యాభరణములు మోయింట నున్నవి, వానిం 

బుచ్చుకొని నీవు తప్పక మాళవమున శేంగుము. అచట 
మ షమ్రూళ్వర్యసంపన్నుండు ,శ్రీనేనుం డను రా జున్నాండు. అతండు 
చిన్న తనమున జూదనున మిక్కిలి చెడి జూదగాండ్ర శై గొప్ప 
వనుళఠము నిర్భించియున్నాండు. జూదగాండ్రు, అచట నవనీంచుచు 

కోరినభోజనములసు పొందుచుందురు. పుత్రా నీ వచటికి 

పాము. నీకు మేలుకలుగును. ఈవాక్కు_ను విని (శ్రీదర్శనుండు 

్రింటికిం బోయి తానును చెలికాండును త్రవ్వి యా తో "డవులం 

గొని సంతసించి చెవతానుగ్రహ మని తలంచి మరల చెలి 

కానితోం గూడ మాళవమునకుం దరలెను. ఆరాత్రి మలు. 
నాయడు వగలును కడు ద వరిగి సాయంకాలమున బవాసస్య 

మనుగ్రామముం చేరెను. అలనీ వెలికానితొ: గూడ ఉఊరివెలు 

పల దగ్గజనే లెటనీట విరాజిల్లుచున్న యొక తటాకముదరిని 
కూర్చుండెను. 

అతం డందు కాళులు గడిగికొని జలము త్రావి కూర్చున్న 

శణములో నొకకన్య యనన్యసామాన్యరూవ నీళ్లకై వచ్చెను. 

ఆకన్నియ ముక్క_ంటికంటిముంటం బడిన తుంటవిల్లుని పొగచే 



శ్ర దెర్శనునీ కథ, 18365 

పాగ మూరి యొంటిక కె యైన రతియో యన నల్లగలువజిగి 

విసాళించు మేనితో జెన్నారు చుండెను. ఆమె శ్రీదర్శనునిం 

గన్న మా, త్రాన పృమభ రాలసదృష్టియై తన దర్శనంబునం బ్రీ తుం 

డైన యతనిని సవయస్యునిని “వమువోనుభాన్రలారా, మూరపా 

యమునం బడ నిట శేల వచ్చితిరి? తెలియక మిడుతలవలె పెను 

మంట లెగయుచిచ్చున దుమికితి “రేల?” అని అడిగాను. అంతట 

దిగులుపడి యాకన్నియతో ముఖరకుండు “కల్యాణే, నీ వెవ్వ 

కెన్చ నీ వన్నవమాట కభిప్రాయ మేమి? అని యడిగెను. 

ఆమె యి ట్లనియె:--సం గ పహముగాః జెప్పద. ఇట 

సుఘోష మని వ్రనీద్ధ మైన యగృవోర మొకటి కలదు. 

అందు పద్మగర్భుం డను శ్రావ్తణుండు వదవిద్వరుం డుండెను. 

ఆయనకు ఉ త్తమకుల పృసూత శశికళ యని భార్య యుండెను. 

ఆమెయం దాయనకు ముఖరకుం డనువుత్తు డును. పద్దిష్ట 

.యను గూంతురను. నేనును జన్మించితిమి. నాయన్న 

ముఖరకుండు జూదగాండ్రసంగడిం బడి చెడి లేంశ్రాయ 

ముననే యిలు వదలి యొటకో దేశాంతర మేంగను. ఆ శోకము 

చేత మా యము కాలధర్మము నొందెను. ఆ యిరున్రరనై వం 

దురి మానాయన ఇల్లు విడిచి ఒంటియై నన్ను మాత్రము వెంట 

గొని నాయన్నను వెదకుచు నానాబెళములు తిరిగి కడకు విధి 

వశమున -ఈయాూంరికి వచ్చెను. -ఈయూర బందిపోటువొంగల 

రాయడు వసుభూతి యని నామమాత్ర బ్రాహాణుం డొ కం 



1866 కళథాసరిత్సాగరము. లం. ౧౨. త, ౬, 

డున్నా (దు. ఆపాపాతుండు తనబంటతోం గూడ వచ్చి మాతం డ్రి = గా ట్ర 
మేనం గలబంగారమును ప్రాణమునుం గాడ హారించెను. నన్ను 

బందిం చేసీ తనయింటికిం గొనిపోయి తనకువమూరునికి వసుభూతి 

యను వాని కిచ్చి పెండ్లి నేయ నిశ్చయించుకొని యున్నా (డు. 

ఆకుమాంరుండం ఒకనిడారును దోంచుటనై యెటకో పోయి యు 

న్నాండు. నాపుణ్యంబున నింకను రాలేదు. ఇంక దైవమే నాకు 
శరణము, ఈనొంగలరాయండు మోసవ్వడి నెబుంగు నేని మిమ్ము 

ఉంపండు. కావున ఈయావదం దప్పించుకొనునుపాయమును 

ఆలోచిం చుకొనుండుం 

ఇట్టు పది స్ట పలుకగా  ముఖరకుండు శృమముగా 

ఆన వాలుషట్టి తన్ను చెలుపుఖొని “అమ్మాయీ, నేనే సుమా 

యా బంధు బ్రోహిని ముఖరకుండన్ను అయో ! ఎంత నిర్భా 

గ్యుడను ! వా! వా!” అని 'యేడ్వం దొడంగెను. కని పది 

ష్టయు అన్న నెజీంగి చెల్లీ ఎల్లనెగుళులచెతను ఒక్కు_ముడి 

కనికరమున పట్టుకొనంబడినదియుంబో లె వనటకడలిలో మునిం 

సాను, గతించిన తప్లేదం డ్రు లం'భార్చి యిట్లు న్లో కించుచున్న 

యాయిరునురను అన్నను వెళ్లెలిని శ్రీదర్శనుండు ఓదార్చి సమ 

'యోచితము నిట్లు తెలియ జెప్పెను. “ఇది దుఃఖమునకుం 

గాలము గాదు, ఆత్మరకుణో పాయ విపు డరయవలయును. 

మున్నుగా ధనము నేనియు నిచ్చి ప్రాణములం గాచికొని, 

యి చోరునికి ప్రతి క్రియను పీమ్మట చేయవలయును. ఇట్లు శ్రీ 



. దర్శనుని కథ. 1867 

దర్శనుండు పలుక వా రిరునురు భై ర్యము కెచ్చుకొనిరి. అంతట 

మున్వురును చేయనలసిన పన్నాగ మొకటి ఆలోచిం చుకొోనిరి. 

శ్రీదర్శనుండు వూరభోజనములచే కృశించియున్న వాండు 

పుడు మాంద్య వ్యాధి కలిగినట్లు నెపమువెట్టి, యా చెటువు 

గట్టుననే పడియుండెను. ముఖరకుడు అతని కాళ్లు పట్టుచు ఏడ్చు 

మంజెను. అంతట పది వడిగా దొంగలరాయనికడ శేంి 

' చెబువ్రకడ మాంద్య వ్యాఫెవాండు బాటసారి యొకండు వచ్చి 

యున్నా (డు. వానితో రెండవవాడు వరిణారకుం డొకండు 

న్నాడు. అని తెలియంవేనెను అతడు తనబంటుదొంగలను 

పంచెను. వారు పోయి ఆమె చెప్పినయట్ల యచటం గాంచి, 

అందు ముఖరకుని “అయ్యా, ఈయనశేమి ? ఈయనే ఏల 

యిట్లు వడ్చెదవు?ి అని యడిగిరి. ముఖరకు(డు దుఃఖ మభిన 

యించుచు నిట్లు త్తర మిచ్చెను. 

స అయ్యలారా, ఈయన నాయన్న, భాహూణులము, 
\ J 

తీర్ణయాత్రలు సలుపుచున్నారము, అందువలన ఈయనకు 

రోగము వచ్చినది. మేము అక్క_డక్క_డ తిరిగి యటం చేరి 

తివి. బ్రటకు వచ్చియు రాక ముందే, ఈయన 9ట్లు నిశ్చేష్టు డై. 

నాతో “ఓరీ లే, లే. త్వరగా నాకు దర్భ్శశయనము నేయుము. 

ఈ గ్రామమునకుం బోయి గుణవంతు నొక (అాషవాణుం గొని 

రము. అతనికి నా సర్వధనము దానము చేసెదను. ఈరాతి 
మై / 

నేను గడచుట యబద్ధము. ' అని పల్కినాండు. అంతట విదేశ 
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ములో సూర్యాస్తమయ మయిన వీమ్మట నిప్పుడు నేను ఏమి 
చేయనుం దెలియక దుఃఖావిష్టుడ నై యేడ్చును శరణు, 
బొచ్చితిని. సాధునులారా, మీరు దయచేసి ఎవనినేని మంచి 
(బ్రూాప్తణుని ఈయన (ప్రాణముతో నుండగానే కొని రండు, 

ఈయన తనచేతిమోాందుగానే మాకున్న దానిని బ్రాహణుని 
కిచ్చుకొనును గాక, ఈయన యెట్లును ఈశా త్రిని దాట 

జాలఃడు. ఈయన నెడంబానీ నేను బ్రదుకంజూలను. అేపు నే 
నగ్ని ప్రవేశము కావించెదను. మహాత్తులారా, మా యీ వేడి 

కోలును నెజివేర్చు(డు. మోరే కదా అట కనికర మూని మము 

గనవచ్చినయ కారణబాంధవ్రలు. ” 

దొంగలు జాలిగొని తముదొరకడ శేంగి వృత్తాంతము 

దెలిసి *“సావిరాా చంపి కొనవలనీనదానిని దానముగా గొందువు 
రమ్ము” అని పిలిచిరి. “ఇ చెట్లు సరిపడును ? చంవక ధనము గొనుట 

మనకు నీతివిరుద్ధము. హృతధనుండు మిగిలి యున్న చో తవ్చక : 
ముప్పు దెచ్చును.” అని వసుభూతి వచించెను. ఇట్లు పలికిన 

యా పాపాత్తునితో బంట్లు “సామ; తమ శేల ఇంతసందే 
హాము ? హరించుట యెక్క_డ, చావనున్న వానివలన దానము 

గొనుట యెక్కడ ? జేస్రు వా రిరునురు బ్ర దికియుండి"రేని చంపి 
బళ డి తీ 'వేయుదము. వృథాగా బ్రహవాత్య 'యేలకట్టుకొనవలయును ? 

అని పల్కి_రి. వసుభూతి వారిమూట కంగీకరించి రాత్రియే 

వప్రతిగ్రవోర్థము శ్రీదర్శనుకడకు వచ్చెను. శ్రీదర్శనుండును దాంచి 
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దాంచి కొం చకొం చెముగా నిట్టూర్చులు విడుచుచు కొదుకుగా 

నుడువుచు తబ్లియా+భరణముల నతని కిచ్చెను. ముడియవిడుపు 

రాయడు కృ తాగు డ బంట్లతో *సాడ నింటి శీగొను. 

అనంతరము దొంగ 'లెల్ల రాత్రి ని ద్రించుచుండంగా 

నెట్లో తప్పించుకొని పద్మిష్ట ముఖరకునికడకు వచ్చెను. తత్ఞ 

ఇమే మునవ్వురును లేచి దొంగలు "లేనిదారిం బడి మాళవమును 

నార్చి తరలిరి. ఆరాత్రి యే దవ్వు గడచి యట గగ్జిల్లుచున్న 

సీంహ వాస్ట్రఘ్రాది జంతువులకు ఉలికియుంబోలె కరము కంటక 

వతియు, సంచారికృష్ణసార మృ గేక్షుణయు శుమ్యు త్తనువప్టీయు, 

తార చీర చీత్కార వరిబేవనయు, నను నొక మవోటనిం జొచ్చి 

మలుసటి పవలెల్ల దాననే నడచుచుండిరి. ఆ శ్రామను మూడ 

నొల్ఫ మిచేతం బోలె భానువముంతు. డస్తాది శేరాగెను. వారు 

అలసి యాణశలి గొని ఒక చెట్టు క్రిందం గనార్చుండిరి. రాత్రి 

యటకు దూరమున గొప్పయగ్ని జ్వాలవలె నగవడెను. “అది 

యొక యూరు గావలయు పోయి చూచెదను.” అని చెప్పీ శ 

దర్శనుండు దాని దిక్కుగా 'నేగాను. సమీపించి కనునంత 

నది యొక రత్న మందిరము ఆ జ్వాల దానిప్రభ అందు దివ్య 

రూప యతీణి యొకతె యుండెను. వెనుశకుం దిరిగిన యడు 

గులును ఆరమూంతలు వడినకన్నులును గలవారు యత్సు 

లనేకులు ఆమెచుట్టు నూడిగములు నేయుచుండిరి. అట వారు 

నానావిశాన్న పొనములు తెచ్చి యిడుచుండుటం గాంచి శ్రీదర్శ 
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సుందు యతీణిచెంగటి కేగి యతిధిభాగ మడిగౌను. అతని 

సత్త మునకు నలరి యామె యతండు కోరినట్లు మువ్వురకును 
ఇదాలినంత యన్న సానములు వెట్టంచెను. ఆమె యాజ్ఞ చే 

యమయుం డొకండు ఆయోగిరంబును బుజంబునం గొని వెంట 

ర్కా శ్రీదర్శనుడు వద్ది స్థాయుఖరకులకడకు వచ్చి యతునికి 

నెల విచ్చి; వారితోంగాడ నాదివ్యాన్న ములను భుజించి, 

చల్లని కేటనీరు గోలెను. అంతట నిత జెవరో సత్త ప్రథాన 

నంతుండు దేవాంశుః డని తలంచి తనకు ధన్యతం గోరి ముఖర 

కుడు శ్రీదర్శనునితో “మిశ్రా, నీ వెవరవో దేవాంశజు(డన్చ, 
నాచెళల్లెలు పదడ్చిస్థ లోశైకసుందరిి నీకుం దగినది కాన నిదె 

యీామెను నీ కిచ్చితిని, * అనెను. శ్రీదర్శనుండు తద్దయు నలరి 
మిత్రు నితో “మి శ్రమా, నీవు నేను కోరినదానినే చేసితివి. 

నెలవు చేరి యీ చెలువను యథావిధి వివాహ నుయ్యెదను.అని 

ప్పెను. వా రట్టు సంతుష్టలై యాూరాత్రి యటనె గడసిరి, 

వేవయగానే మువ్వురుం దరలి మాళవములో ఆ శ్రీనేన భూపా 

లుని రాజథాని కరిగి, ఆ నగరమున అలపు దీఅ నొకముసలి 

బాపనమ్మయింట బసచెేనీరి. 

అట పృస్తావవశ మున వారు తమ నామవృత్తాంతములు 

వెప్పంగా నావు దిగులువడిన ట్రగవడెను. వారు కారణ వడు 

“గా నామె యి ట్లనియెహిలగీనాయన్నా నాభర్త సత్యవ్ర తుం 

వసు బ్రాహాణుండు ఈరాజును నొలుచుచుంజెను. నా వేరు 
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యశస్నతి, నేను మంచి కులమునం బుట్టితిని. నా వెనిమిటి 

కాలము చేసిన తర్వాత నాకు ఈప్రభువు పరమదయాళువు, 
శ ఆయన జీతములో నాలవపాలు జీవనార్థ మిచ్చుచున్నా (డు. 

ఇప్పుడు నా పుణ్యముచేత లోకోవకారి కీరాజచం ద్రునికి 

మందులకును మంత్రములకును కుదురని శుయజాడ్యము వచ్చి 

నది. ఈతనిమోల నొక మంత్ర వాది తనకు తగినవీరుం 'జవండేని 

తోడు దొరకినయెడల తాను బేతాళుని సాధించి యావ్యాాధిని 

మాన్సునట్లు పృతినవట్టి యున్నా(డు. టో రెల్ల నీమాట దండోశా 

వేసీనను వీరు జెవ్వండును బయటం బడలేదు. అంతట రాజు 
వ్ “9 గవ ¢ స జ ని 

మంత్ర్రులతి నిట్లు చెననాండు జూద గాం డక నయిన 

మహామఠమున్నది గదా? అక్కడికి వచ్చెడు కితవులలో 

వీరు నెవ్వెనినేని కనిపట్టుండు. కితవులు అన్నిటికిం చెగించి 

జాయాబంధుధనరహితు లై, భయ మెబుంగక 'యోగులవలె 

తరుతలవాసు లై యుందురు? ఆ యాజ్ఞను మంత్రులు మళఠాథి 

పతికి తలియంచేసీరి. అది మొదలు మఠాధిపతి ఆగంతుకులలో 

వీరుని వెదకుచున్నాండు. విరారును జూదరులు. శ్రీదర్శనా ! నీవు 

ఆపనికి దంటవేని యివుజే నిన్ను మఠాథధివతి కడకు నేను గొని 

పోయిద. తేనివలన నీకును సత్కారము కలుగును. నాకు నువ 

కారి వగుదును. ఏలికశై నయీదుఃఖము నాప్రాణములను హరింప 

నున్నది సుమా ఆమాట విని శ్రిదర్శనుండు “అవ్వా నేను ఇందు 

లకు వలంతిని, నన్ను మఠమునకుం గొనిపొమ్ము- అని యడిగెను. 
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ఆమె వెంటనే పడి ది స్థాముఖరక సమేతముగా శ్రిదర్శనుని 
కొనిపోయి మఠాధిపతి! ఇతడు బ్రావ్షణు(డు జూదగా(శు, 
నై దేశికు(డు, ఇతండు రాజు క్రై మం త్ర వాదికీ సాహాయ్యమునేయ 
మర్ధండు. నీద్ధముగా ప. అని తెలియంబేనెను. మఠ 

వొలుండు శ్రీదర్శను నడుగ నత. డొ"ప్వ్పుకొనెను. అంతట మళ 

పుండు శ్రిదర్శనుని సత్క_రించి రాజు కడకుం గొని పోయెను, 

(శ్రుదర్శనుండు క ఎస్త్రచతుర్దశ చంద్రునివలె పాండుకృళుని రాజును 
గని వినయవినతి నేసీ హూర్చుంచెను. ఇతని భ వ్యా కారముం 

గాంచి రాజు ఇతనివలన తన కార్యము నెబివేటు నని యూరట 
గొని, “సౌమ్య, నీజతేనంబున నిక్కంబుగా నా తెవులు శమిల్లును. 

నీదర ఇనము కాంగానే నామేన నోవు రరూవజ్నది. అందుల 

కీదియే తార్కాణము. కావున ఆర్యా, నీవు hs మొన 
ర్పుము. అని వల్కెను. “దేవా, ఇ చేపాటి?ి అని శ్రీదర్శనుం 
డుత్తేరము చెప్పెను. అంతట రాజు మంత్రవాదిని రప్పించి 
“వీడుగో నీకు తోడు, బశ నీ వావని 'నెజువేర్చుము* అని 

యౌానతిచ్చిను. మం త్ వాది శ్రిదర్శనునితో “భద్రా, 'బేళాళుని 

రానించుటకు తోడ్పడ సమర్ధ వేని ఈకృష్థచతుర్దశి రాత్రి 
చీశటి పడిన తర్వాత ఈయూంరి ' వల్ల కాటిలో కార్యసిద్ధినై 
నన్నుం గలసికొమ్లు. * అని నియమించి వెడలిపోయెను. 

pre 

(శ్రీదర్శనుండు తేనివలన నెల వొంది మఠమునకుం 

బోయెను. అట వద్ది స్థాముఖరకులతో భోజనను సల్పి, రాత్రి 
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ఒంటరిగా కత్తి శైకొని వల్లకాటి శేగొను. భూతాకులం 
బయ్యు శూన్యం బై, అశివం బయ్యు నదచ్చివం బై, అంధకార 

బంధురం బయ్యును ఆలోకోపచితం ద, వురుధ్ల ముల కాటపట్ట 

యిన యాళ్ళ శానంబున వీరుడు శ్రదర్శనుండు గుమ్మరి తన్మ 

ధ్య్మప్ర చేశంబున నామం త్రసాధకునిం గాంచెను. అతండు మేనెల్ల 

బూది యలంది వెండ్రుకలజన్నిదంబు వైచికొని పీనుంగుకట్టు 
వలువం దలపాగ చుట్టుకొని నీలిగుడ్లం దాల్చి యుండెను. శ్రీద 

రను డతనిం దణీయం జని త న్నె లుకపజిచి నడికట్ట కట్టుకొని 

సాధకుని *నీ శేమి చేయవలయును ?* అని యడి7ాను. సాధ 
కుడు వ్యాష్టుడై “ఇక్కడికి పడమట అరకోసుదూరమున 
పాడెచిచ్చు వే(డిచే నాకులు మాండిన శింశుపాతరు వొకటి 
యున్నది. డానిమూలమున నుండు శవమును గాయవబువక 

యిటకుం గొనిరమ్లు. * అని నియమించెను. (శ్రీదర్శనుండు వల్లె 

_ యని వడిం బోయి యాచెట్టుకడ శవము నిం కొకండు కొని 

పోన్రుచుండం గని, వపరుగార్తి వానిబుజమునుండి శవమును 

లాగెను. వాండును వదలం జాయొను. “వదలు. నేను కాలువ 

నున్న నామిత్రు ని నీ వెచటికిం గొనిపోయెదవు? అని శ్రీదర్శనుం 

డు వాని నదలించెను. వాండును శ్రీదర్శనునితో “వదలను, వీడు 

నామి త్రము, వీనికి నీ వెవ్వండవు? అనెను. బిట్లు ఇరునురును 

ఆవీనుంగును ఒక్కొ_క్క_బుజము పట్టిలాగు చుండగా నా పీనుగు 

బేతాళావిష్టమై భయంకరముగా నజిచెను. అంతట నా రెండన 
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నం వాండు గుండె బద్దె చచ్చెను. అంతట (శ్రిదర్శనుండు ఆశవ 

మును గొని నడువ సాగెను. ఇంతలో ఆద్వితీయుండు చచ్చియు 
బేతాళాధిష్టితుండై. లేచి శ్రీదర్శను నడ్డగించి 'నిలునిలు, నా 
మిత్రు ని బుజమునం గొని ఎట శేలగెదవు ? కదలకుము.”* అని 

ప్ర wae య va 5 నిరొధిం చెను. ౦0 (ణు భూ తావిష్టుం యై రోబందథుట (శ్రీదర్శనుం 

డూూహాంచి “ఓయి, ఇతండు నీమిత్రు 6 డనం బ్రమాణ మేమి ? 

ప్రితంథు నామిత్తు డే” అనెను * అ ్లీని యితంజే మన కిప్పుడు 
లీ ప్ ఖో స ని బ్రమాణము. * అని ద్వితీయుండు పలికెను. అంత (శ్రృదర్శనుండు 

“అట్లయిన నిత(జే ఎవండు తనమి త్త మో చెప్పునుగాక.' అనెను, 
అంతట ,శ్రదర్శశుని బుజమున నున్న శవము జేతాళావిష్ట మై ఇ 
ట్లనియె:--- “నే ననుమాట యిది. నే నాశలిగొని యున్నాను, 

నాకు ఎవండు తండి పెట్టునో వాయు నామిత్రు (డు. వాండు 

నన్ను తనయిచ్చ వచ్చినట్లు కొనిపోవచ్చును.” ఆళవ మిట్లు 

వల్క_6గా దిషతీయముండు నాకడ నాహారము లేదు వ్రతని కున్న 

దేని యితండె నీ కడుంగాక. * అనిమొను. “ఇదే నే నిడియెది అని 

శ్రీదర నుండు ఆద్వితయు నే తనబుజముమోాం౭ది బేతాళుని కావో 

రముగా నిడుట కే కత్తి దూనీ వెయునంతలో "రెండవవా(డు 

బేతాశాధిష్టితుండు తత్సిద్ధి చెత అదృళ్యుండై పోయెను. అంతట 

శ్రీదర్శనునిబుజమున' సున్న బేణాళుండు * వద్కీ నాకిడియెద 

నని యొప్పుకొంటివె ఆభోజనమును పెట్టుము.” అని యడి గౌను. 

అంతట (గ్రవర్శనుండు మాంసాంతరము వొరగకను చే తనమాంస 
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మునే కత్తితో నటికి యతని కావోర మిజెను. అంత జేతా 

భుడు తనివి జెంది యి ట్లనియెః_ 6 గ్చీయి మవాోసత్తు (డా, 

నిన్ను నేను మెచ్చితిని. నీయొడలు అత్షత మగును. నన్నుంగొని 
పొమ్ము. ఈ కార్యము నీకే నిద్ధించునులే, ఆసాధకుంయ స్వల్ప 

సత్తు ఏడు, వాడు నశించును. అట్టు 'బేతాళుండు వలికిన మా 

శ్రాన శ్రీదర్శనుండు స్వస్థ దేవం డై 'జీేళాళుని aes 

సాధకుని కిచ్చెను. సాధకుడు సంతోషించి విరిదండలతోోను 
మెవూంతలతోను ఎట్లవానితోం బూజించి, మానిసీయెముల 

శ ¢ రా న్్ 
సున్నంపు ను్యూస్తుతో నగొవ్పమండల మొకటి లిఖించి డాని 

మూలల నెత్తుటికుండ లుంచి మానినీక్రొ,వ్వుతైెలంబున దీపము 

_ వెలిగించి నడిమి గొప్పవిరివిలో బీతి "భాధిష్టిత మైన యాంళ 

వమును వెదకిలం బరుండ( బెట్టి తాను దానీ జ్ ము 

వై గూర్చుండి మను ష్యూస్టినికితము లైన స్రుక్న్రువములతో 
యా థి శ — Uy 
దానినోట వేల్వం దొడంగెను. నిముసములో ఆజేతాటునినోటి 

నుండి 'బెట్టదంపుజ్యల యొకటి బయలువెడ లెను. దాన నాసా 

ధకుండు వెజ గొని లేచి యవలికి జరిగెను. బమగొని చేతిస్తు 

క్పు)వముల జాజవిడిచెను. అంతట సత్త్వ మెడలిన యాసాధ 

కుని తలుముకొనిపోయి బేతాళుండు నోటు తెజచి సాంగో 

. పాంగముగా దిగంబాలు మింగాను. దానిం గని శ్రీదర్శనుడు 

క ల్లియి త్తి మోందికి రాగా బేతాళుడు “ఓయి శ్రీదర్శనుంథా 
అలి — 

ఇట్టి నీధ్రైర్యమునకు సంతసీంచితిని. నానోటి యూ యావాలను 
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నీవు లెళొమ్యు. వీనిని తలకు కట్టుకొని చేత నుంచుకొన్న మా 
చాన రాజు యశ్మరోగము శాంతించి నేము మొందును. నీన్చను 

త్వరలో సర్వభూమికి ఏలిక వగుదువు.” అని వక్కాణించెను. 
అమాటకు ృదర్శనుం డి ట్లనియె; సాధకుడు లేక నేనా 
దిగా రాజుకడ శెట్లు పోదును ? స్వాస్థపరత్వముచేత నీత(డ, 
సాధకునిం జంపవేసీనాండు, అనిగదా రాజు పలుకును’ శ్! దర్శ 

సుం డి ట్లనంగా బేతాళుడు “నీకు నేను తార్కాణ వెచ్చెద, 
దాన నీమోంది దోషము తొొలంగును. చేను (మింగిన యా 

సాధకుని ఈశవము కడుపు చింపి రాజాదులకు చూప్రదున్ర 

గాక.” అని పలికి ఆవా లిచ్చి శవమును వదలి యెటకో 
పోయెను, అంత నాశవము నేలం గూలెను. అంతట శ్రీదర్శ 

నుండు ఆయావాలు గొని తనవారున్న యానుఠమున నారాత్రి 

శేషముం గడవి తెల్ల వాజుంగానే రాజు సన్ని ధికిం బోయి 

"రా ®, వృత్తాంత మంతయు నివేదించి మంత్రు, లను వెంటం దెచ్చి 

వీనుంగు కడుపు చీల్చి అందలి యాసాధకుని మృతుని వారికి 

జూవెను. అనంతరము రాజునకు తలను చేతను ఆయావాలు 

కశ్టైను. దాన రాజు సకలవ్యాధియుం దిజీ వోయిం బొందెను. 
వ ద వ్ అడ అంతట _ప్రాణదాతయైన శ్రిదర్శనుమై శ్రీ నేనమవా రాజు కరము 

తుష్టుం డై. సంతతిలేనివాం డగుట చె నతనిని పుడు నిగాం గ 
QQ 

కొని అప్పుడే యతనికి యావరాజ్య పట్టాభిషేకము చేనెను, 

సుటేత్రమందు చల్లిన నుకృతటజము మవోఫల _మొసంగును, 
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గదా. అనంతరము మవాఖానగుండు శ్రీదర్శనుండు కా 

ర్ధము తోడ వచ్చిన లక్ష్మినో యనం బద్మిష్టను యథావిధి ప 

యాడెను. అనంతర మూావీరుడు పది ఫో ( గూడ న 

లనుభవించుచు, ఆమెయన్న ge గూడ తనయొద్దన 

యుంచుకొని పుడమి నెల్ల నేలుచుండెను. 

ఇ ట్లుండ నొకనాండు ఉచవేం ద్రశ_క్టి యను గొప్పవ_ర్తకుం 
డొకండు సముద్ర తీరమున తనకు రత్న వినాయకమూంర్తి యొకటి 
దొరకంగా తెచ్చి యువరాజునకు కానుక చేనెను. వెలలేని యా 

విగ్రహముం గని యువర"జు భ_క్షితో దానిని మహోవిభవము 
తోం బ్రతిష్టు నేయించెను. వినాయకస్వామికి నిత్య భో గార్థము 

వేయి గ్రామము లిచ్చెను. సర్వజనులును వచ్చి దర్శివ యా 

త్రోత్సనము చేయించెను. ఇట్లు ఉత్సనంబున నత డొనంగనా 

ర్చిన నృ_త్తగీశ వాద్యములకు మెచ్చి రాత్రి గణనాయకుండు 

: గణములతో ని ట్లనియెః.ఈ శ్రీదర్శనుంయు. నాప్రసాదమున 
భూమిలో సమ్రా ట్టగును. పడమటి సముద్రములో హంసద్వీవ 

మని ప వ్రనీద్ధ మె మైన ద్వీపము కలదు. అందు అనంగోదయు. డని 

రాజు. ఆయనకు అనంగమంజరి యని స్రీత్నము కూంతురు, 

నాభ క్తురాలు. ఆకన్యు నన్ను. గొలుచుచు నిత్యము సర్వవృథ్వీ 

వతి తనకు భర్త గావలయు నని వేండుచున్నది. కావున ఆకన్ని 

యను శ్రీదర్శనునికి భార్యగాం నా”ర్చెద. ఇట్లు చేనిన నిరువుర 

కును నాభ_క్తి ఫలించినదగును. కావున మరు త్వరగా శ్రీదర్శను 
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నచటికిం గొనిపోయి యు_క్టిగా ఇరువురకు ననో్యోన్యదర్శ 
నను కలిగింపవలనీనది. సంయోగము వీరికి కాల కృమమునం 

గాయలదు. ఇప్పుడే అది శలుగదు, భవితవ్యత య ట్లున్నది. 

మణియు దీన నా వ్ర తిమ నిచటికి తెచ్చి యిచ్చిన యాయు వే పెంద్ర, 

దత్తునికిని ఉపకారము అగును. ఇట్టు గణాధివతి ఆనతీయంగా 
గణపురుషులు రా &, యె ని బ్ర నున్న శ్రీదర్శనుని హంసద్వీవము 

నకు గొనిపోయి, అచట అనంగమంజరి వడుకటింట ఆమెనె 

మాద పెట్టిరి. | 

శణములో శ్రీదర్శశుండు మేల్కొని రత్న దీపములు 
వెల్లుచుండ వెల లేనితోరంపు మానికంబుల 'మేలుకట్టు డా లొ 

లయ శతెబుిగంటిదొరవచ్చరాకట్టునేల చీళటు లల్లిబిల్లి గొన్న 
పడుకటింట మంచమువై వెన్నెలలు వెదచల్లు వెలిపట్టుపుట్టంపు 

దువ్వలువ గప్పిన'నె నెజ్ఞవై నిదురించుచున్న యనంగ మంజరిని 

సర్వతః ప్రస్ఫురత్తార ₹ క. వునోరవు మైన గగనంబున 

లెల్ల మబ్బు తునియమింద నున్న శరచ్చంద్ర, మూర్తివోలె 

నె త్రానంద కరిని అమృతస్యందసుందర ద్యూతిక లావను గాంచెను. 

"కాంచి శ్రిదర్శను(శు సంతనీంచి వింతవడి కలంగి తణ మిట్లు 

చింతి'ల్లైను:='ఎక్క_డ నిది ంచితిని ఎక్కడ మేలుకొొంటిని ? 

ప్తి దేమి? ఈయొలనాగ ఎవ్ష లె! వది నిశ్చయంబుగా కలయేని, 

అది యిట్టి దగుట మేలే? కావున ఈవెలందిని మేల్కొలిని 

శాంచెద* అని యెంచి యాతండు అల్లన కేల ననంగమంజరి 



(శ్రీదర్శనుని కథ, 1879 

ఖుజముం గదలీం చెను. ఆమెయు నతనిశేలు సోంకినంత నెలకరము 

సోకిన శలువతీవియవో లె తత్ధ ఇమే కసుందేంట్లు అల్లన "3 

మెలంకువంగాం చెను. అతనింగని, *“ఎతంజెవండో దివ్య రూపుడు 
నిక్కముగా నెవండో 'జేశ్చండు గావలయు, బంజేని చొర 

నలవి గాని యి చోట నెట్లు వపించినాండు? * అని కణము 

తలపోనీ, లేచి వినయసం భ్రమంబులు ఐెనంగొన “ఎవరు మిరు, 

ఇట నేల ప్రవేశించితిరి ? ఆనతీవలయును. అని శ్రీదర్శను 
నడిగెను. న్రీదర్శనుండు తనవృత్తాంతముం బెల్పెను. ఆమెయు 
నతం డడుగ తన వేరు కులము చేళముం బెలివెను. వా రిట్లు 
ఒండొరువుల మాటలచేతనే అది కల గా దని యెొణట్ంగియు 
నిళ్చయార్థము నగ లను నూర్చుకొనిం. అంత నయ్యిరువురును 
గాంధర్వవివాహమునకు తవుకవడుచుండ గణపురుసులు ఇరువ 
రను మోవా పెట్టి నిద్రపుచ్చి నిద్రితు. డయినంత శ్రీదత్తుని 

. అతనియింటం బెచ్చి యుంచిరి. 

అనంతరము శ్రీదత్తుడు తనయింట మేలుకాంచి యింతి 

తొ'డవుల నున్న తనమేనిం జూచికొని యిట్లు తలం చెను: 
“అహో ! వ్ర దేమి, హంసద్వి వేశ్వరుని కరా(తురు ఆకోనులాంగి 
యేది ? దివ్య మయిన యాపడుక టి చ్లేది? నేను మరల నిచటనే 
యుండుట యెట్లు? కలగాదు. ఇవే యాకోొమ తొ"డన్రులు 

తార్కాణము. కావున నిశ్చయముగా ని చేసో విధివిలాస 
నిశేషము. ఇన్విధమున చింతంచుచు, శ్రీదర్శనుండు భార్య సాధ్వీ 
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మతల్లి పద్మిష్ట మేల్కొని యడిగి యూటజడించుచుండ, నారా త్రి 
చేగించెను, శతెల్లవాటేి నంతట శ్రీదర ఇనుండు అనంగ మంజరి పేరు 

చెక్కిన తొడవ్రలతోంబోయి ఆవృత్తాంత మెల్ల శ్రీనేనునికిం చెలి 
యంజేనెను, రాజు ఇతనికి ప్రియము నేయువాండై ఆహంసద్వీప 

మునకు దారి నెబుంగ, ఊర తముకు వేయిం చెను; కాని ఎజీంగిన 

వా ెవ్వుపను లేనైరి. అంతట శ్రీదర్శసుంయు అనంగమంజరి 
లేక సఠర్వభోగ పరాజ్ఞుఖుం డై మదనజ్వరము బారిం బడెను. అ 
నంగనుంజ రర్భలం కార మైన యా వోరముం గాంచునే కాని 

యావారముం గొన డాయును. స్యావ మగు ననంగమంజరి 

మోముందమ్మిని గానక సాషషము నొల్లం డాయెను, 

ఈలోపల హంసద్వీపములో నా రాజకన్య వేకువ 

తూరష్ణినాదములతో మేలుకాంచి రాత్రి వృత్తాంతము స్మరించి 
శ్రీదర్శనుని తొడవులతోం ౫ నేసియున్న తనమైదీ(గం గాంచి 

బాళిం బడి చింతీల్లసాగాను. “అందని జసునివై తగులుగొల్పుచు 

కల గా దని రూఢి సేయుచు నీయాభరణములు నావ్రాణమును 

సందేవామునకు ెచ్చినవి* మగతొడనవుల విరాజిల్లుచు ననంగ 

మంజరి యిట్లు తలపోయు చుండంగా ఆకస్మికముగా తండ్రి 

యనంగోదయుండు వచ్చి కాంచెను. అంత నామె వలున గప్పు 

కోని లజ్ఞచే తలవాంచి యుండ అతవత్స్చలుండు తండ్రి, యా మెను 

ఒడిం గూర్పుండ. "బెట్టుకొని “అవా, ఈవుగ వెన మేమి ? ఈల 

యేల? నాయందు అపనన్మకవడకు, నాప్రైణములు నీవేగదా? 

ము 



శ్రీదర్శనుని కథ, 1881 

అని యిట్టి బు నంబులతో నడుగగా, అనంగమంజరి ఆ లా 

లనచే బిడియము కొంత సడలి అల్లనల్ల రా త్రివృత్తాంత మెల్ల 

తండ్రికీ నినేదించెను. తం డ్రి కొంిద్రజాలమువలె నున్న యా 

యనమూానుష చర్యకు ఏమియుం దోంవక వెలువడి తనదేశము 

త్రి అదా 1 ౧ ల 

వాడై తనయందు ప్రతి గలిగి యున్న బ్రృహాసోముం డను సిద్ధ 

=. యోగితావ్రునకుం జని యడిగెను. ఆమవాోవ్రతి 'యోగదృష్టి చే 

సర్వవృత్ర్తాంత మెణీంగి రాజుతో ని ట్లనియె: రాజా మాళ 

వమునుండి గణపురుషులు శ్రీదర్శన మవోరాజు నిటకుం గొని 

వచ్చిరి. గణాధివతి అతనియందును నీకొమారితయందును వత్స 

లుండు గదా. ఆబేనుని వనాదంబున శ్రీదశళానుడు సర్వభూ 

వముండలమునకు రాజు కాంగలండు. అట్రియతండు నీ కొమరితకు 

మిక్కిలి యు_త్సమవరుండు. ఇ ట్లని యాజ్ఞాని పలుకగా, రాజు విన 

యనమ్రు,. డై యి ట్రనియె:--+స్వామి, మాళవ మెక్కడ, ఈ 

హంసద్వ్ప మెక్కడ? -ఈదూరము గొప్పదియు దాంట రానిదియు. 

కార్యము కాలనిలంబము నోర్వనిది, కావున నాయం డెపుడును 

ప్రసన్ను(డ వగు నీవే ఈవిషయంబునను నాకు శరణమవు.’ 

అట్లు రాజు విన్న వించుకొనంగా భ_క్రవత్సలు(డు మహో 

వ్రతి “మంచిది అకు నీ కార్యమును నేనే సాధించెదను లే అని 

దిచ్చు మొగంవై వణములో మాళవములో శ్రి నేనునినగర 

మునకు వచ్చెను. అచట శ్రీదర్శననిర్మిత మయిన యా దేవాల 

యమునం బ్రపోంచి గ ణాధీశ్వరునికి మ్రొక్కి కూర్చుండి గణే 
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శుని ఇట్లు స్తుతింపసాగానుః * సుమేరుశిఖరమువలె కల్యాణ 

మయమూర్సివై నక్షత్ర మాలాలంకృతో_త్రమాంగుండ వగు 
నీకు నమస్కారము ; నృత్తోత్సవమందు నీవు సరసళముగాం చై 

త్త నాకసము డుయ్యుచు త్రైలోష్టభవనంపుని ట్రాడువో లె 

నొప్పు నీశరమునకు నమస్కారము ; ఓనిఘ్న నాళ కా, సర్వ 

నీద్ధులకును మూలకారణ మయిన నీపొపసొమ్ముల పెద్దబొ కోడు 

వునకు నమస్కారము. ఈతీరున నట బ్రహ్మసోమ మవా యోగి 

గణేశుని _స్తవను నేయుచున్న తఆీని ఆనినాయక వ్రతిమ నటకుం 

దెచ్చిన యువేంద్రశ_క్టీ కుమారుడు మహేంద్రళ క్రి యను 

వాండు విచ్చి యెత్తి యథేచ ము తిరుగుచుండువాండు అచటికి 

దై.వవశంబున నచ్చి యా మవాయోగిం గని అతని మింది! 

వరువె_త్తి పట్టుకొన బోయెను. అంతట నాయోగి యాతనిని 

సమం త్రకముగా చేత నడిచెను. అంత నావణిక్కు.మారు(డు 

వెళ్ల కుదిరి తెలివి వచ్చి తన ెసమొలతనమునకు లజ్జితుం డై 

వీతితో గోచి మూనీకొని తన యింటికిం బోయెను. వాని 

రాకను మున్నుగా లోకులవలన నిని తండ్రి ఎదురు వచ్చి 

ఆనందపూరితమానసుం డై పుత్రుని ఇంటికిం గొని పోయెను, 

బంట వానిని స్నాన మాడించి వస్తా దికముల నలంకరించి 

వెంటం బెట్టుకొని ఆ బ్రహానోమ మవో యోగిశడకు వచ్చెను. 

ఫు త్త దాత యయిన యాతాపసునికి విస్తారము ధనము లెచ్చి 



లే! 

| దైవవశంబున వచ్చి యా మవాయోగిం గని అత్ర 

1892 క థానరిత్సాగరము, లం. ౧౨.త ౬, 

శుని అట్లు స్తుతింవసాగాను:__ “సుమేరు శిఖరమువాలె కల్యాణ మయమూ రివె నత త్ర మాలాలంక్ష త్రో _త్తృమాంగుండ వగ నీకు నమస్కారము ; నృత్తోత్సవమందు నీవు సరళముగాం బై కెత్త నాకసము డుయ్యుచు ఆ్రైలోళ్యభవనంవుని బ్రాడువోశె నొప్పు నీకరమునకు నవుస్కాారము ; ఓవిఘ్న నాశ కా, నర్వ నిద్ధులకును మూలకారణ మయిన నీపొవసొముల వెద్దబొ కడు బాజీ వునకు నమస్కారము.” -క్రత్రీకన నట బృహ్మసోమ మవాోమోం॥ 
గణేశుని _స్థవను నేయుచున్న తజిని ఆనినాయక ప్ర తిమ నటకుం దెచ్చిన యువేంద్రశో క్రీ కుమారుడు మహహేంద్రళ క్రి యను 
వాడు విచ్చి యెత్తి య థేచ్భము తిరుగుచుండువాండు అచటి! 

ని మోాందికి పరువె_త్తి పట్టుకొన బోయెను. అంతట నాయోగి యాతనిని సమం త్ర కముగా చేత నడిచెను. అంత నావణిక్కు_మారుడు | వెళ్ల కుదిరి తెలివి వచ్చి తన దెనమొలతనమునకు లజితు: డై చేతితో గోచి మూనీకొని తన యింటికి 
రాకను మున్ను గా లోకులవలన విని తం 
ఆనందవూరితమా? 

బోయెను. వాని 

డ్రి ఎదురు వచ్చి 
నను డై పుత్తుని ఇంటికి గొని పోయిను, 

అంట వానిని స్నాన మాడించి వస్తా దికోముల నలంకరించి 
వెంటం బెట్టుకొని ఆబ్రహసోమ మవారోూగికడకు వచ్చెను, 
ఫు త్ర దాత యయిన యాతావనుని! విస్తారము ధనము తెచ్చి 

టు 

న్ 

శ్రీ దర్శనుని కథ. 1888 

సంప గి దానిం దాశం సమర్పిం వెను. దివ్యసీద్ధి సంవన్ను6 డాయో 

డాయెను. 

ఇంతలో ఈవృత్తాంతము లెలిసి శ్రీదర్శన సమేతుడై 
అ శ్ కు జ్యో ణమిప్లీ శ్రీనేనుండు వచ్చి యా తపస్విని దర్శించి పాదముల ర ల 

“ఓ మహాత్తా తమరాకచేత పుత్తు డు స్థ ఫై 

_ న్ దె. నన్నును పొందుటం జేసి ఈ వర్తకునికి ఉపకార మైనది. అళ్లే ను 

అను గృహింపు(డు, నా తనయునికి ఈ శ్రీదర్శనునికి కుళల మ 

షట వేయడు అని వేడుకొనెను. అంతట తావసుండు చిలు 
| నో దొ ని. = ల మని నగవుతో “రాజూ ఈదొంగకా నన్ను అభీష్టనిద్ధి సెయు 

? బతండు రాతి, అనంగమంజరి యను రాజకన్య హృద 

bees హాంసదీగవమునుండి యంబును ఆభరణములను ముచ్చిలి ంసద్యి 

యిట శేతెంచినవా(డు గదా. అయినను నీ మాటను నే నెజ 
వ టికిం గొనిపోయి వేర్చ వలసినది. అని పల్కి. శ్రీదర్శనుని ముంగిటికిం 

ను. అట నుండి హంనదీ(వ 
_ ఆతనితోం గూడ నంతన్ధాన మాయె స్ 

"శీ ,శీదర్ననుని రాజధానికిం గొనిపోయి అనంగోద 

ల వ్నగించెను యునికి అతని కొమారిత యాభరణములతోం నవ్చ 3 

రాజు సంతసించి తాపసునిపాదములకు మొక్కి శ్రీదర్శనుని 

గారవించి మంచిదినమున _ నతనికి అనంగమంజరిని రత్నౌఘ 

మాలాలంకృతను పంటవలంతినింబో లె నిచ్చి ss మొనర్చి 

నవవధూసమన్వితు నతని Ms wre 

నేశ్చెను. ఇట్లు ఇల్లు నేరి శ్రీదర్శనుండు రాజునకు సంతసముగా 

గ 



1884  కథాసరిజ్మాగరము. లం. ౧౨. త. ౬. 

భా ర్యాద్వయాన్వితుం డై సుఖ ముండెను. కాల క్రమమున 

శ్రీ నేనభూవతి పరలోక చ్రాన్తుడు కాంగా శ్రిదర్శనుఃడు ఆ 
రాజ్యము నేలుచు భూమి నెల్ల జయించి సామ్రాజ్య మొంది 
వద్ది స్థానంగ మంజరు లిరువ్రురయందును ఇరువురు పుస్త్రు లను 

పద్మ 'నేనానంగ నేనులసు బడనెను. 

పట్లు కాలము గడచుచుండంగా నొకనాండు బ్రుదర్శన 

రాజు అంతఃవ్రరమున జేవేరు లిరున్చరతో 'ను ఉండలా బయట 
నొక బ్రావ్ము(శు వడువ సాగెను. అతనిని శ్రీదర్శనుండు తన 
యెదుటికి రప్పించి యా క్రంద కారణ మడుగంయగా, నతండు దిగులు 

దోంవ నిట్లు మొజ యిడెసు: “ఓరాజా నా పావకుం డుండెనే 

దీ ప్తళఖుండు, అతని నిపుడు కాల మేఘుండు అట్టవాసమోచను(డు 

జో్యోతిన్లేఖా ధూమలేఖా సమేతముగా నాళము చేసినాండు. 

బ్రట్లు వలీకి ఆ ఛ్రాహణుండు తత్త ణమే అదృశ్యుం డాయెను. 

'బ్రతండు చెస్పీన దేమి? ఇతం చెటు పోయినాండు ? అని రాజు 

ఆఅశ్చర స్టామునం బలుకుచు బేవేంలవంకం గనునంత నా యిరుశ్ర 

కును క న్నీళ్లు జడిగా 'నేడ్పుచు మృతనొందిరి. నిడుగు.బొటువంటి 

యాఘాోరమరణముం గని రాజు “అయ్యయో ! ఇ దేమి 1 

౨ని యేడ్చుచు మూర్చిల్లి నేల వ్రాలెను. అంత నతని నను 

చరులు అవలికిం గొనిపోయిరి. బేవేరులను వెలువరించి ముఖ 

కుడు అగ్నిసంస్కారము గావించెను. మూర్చ తీజ్ తెలివి 

కచ్చినంతట రాజు కడుంగడు నిల్లాం డ్ర న్ఫుళికి వందుర్కి నెయ్య 



శ్రీదర్శనుని కథ. 1885 

ముచే నార్గ ఏదై హిక క్రియలను జరిపించెను. కన్నీ టిముసురు 

నలనిచీళటిలో నొకయేడు గడపి, రాజ్యమును కరున్రురుకొమా 

రులకును సంచి యిచ్చి నగరము వదలిన వాం చై తనవెంటవచ్చు 

వారలను నివారించి తపోవన మా శృయిం చెను. 

శ్రీదర్శనుం డచట కందమూలపలములు ఆవోరముగా 

వసీంచుచుండి యొకనాండు తిరుగుచు సమూవమున నొకమతజ్ఞ 

చెట్టు కానరాంగా, దానికడకుం బోయెను. ఆశస్మి కముగా 

నతండటకు రాయగా ఆ మ్రానినుండి దివ్యాకారలు వ్రిరువ్రరు 

తరుణులు ఫలమాలములు చేత నిడికొొని వెలువడి “రాజూ, 

రము, మూం యొసంగు నీఫలమూలనములను గయికొమ్లు. ” అని 

పేండిర. “ముందుగా విరా అరెనరో చెప్పుడు ' అని శ్రీదర్శ 

నుండు అడిగెను. 

“మాయింటికి రమ్లు. అచట చేరి నీ వడిగినవిషయనును 

- యఖథాతథముగాం జెప్పెదము. ” అని యా దివ్యాంగనలు 

వల్కి_ర. శ్రీదర్శనుండు వల్లె యని వారితో(నాడ చెట్టుం జొచ్చి 
అందు దివ్యనుయిన యొక బంగారునగరమును గాంచెను. అట 

విశ్రమించి దివ్యుఫల ములు భుజించెను. అంతట నాచెలువలు 

ఆతనితో తమ సృత్తాంతము నిట్లు వక్కాణించిరి. * వినుము 

మవోగాజా, వూర్వము పృతిష్థానపురమందు కమలగర్భుం డని 

బ్రాహణుం డుండెను. ఆయనకు పథయు బలయు నని ఇరువురు 

భార $ లుండిరి కాలక్రమమున ముదిమి గ్ర మంగా నా మువ్వురు 



1856 క థాసరిత్చాగరము. లం. ౧౨. త, ౬, 

నొండొరులమి:ది యశుర_క్లిచేత నొక్క నగ్ని ప్రవేశము 
చేసీ ఆసమయమున వారు “మాకు వళ్లే జనజన్మమందును 
భా ర్యావతీత్వము కలిగింవుము స్వామి * యని అన్ని చేన్రని వర 
మడిగిరి, అంతట కములగర్భుండు తీన్ర తపోమహిమచే యక్ష 
జాతీయందు పృదీప్యాతునికి వుత్తుండుగా  ఆట్టవాసునికితముండుగా 
దీష్పశిఖుం డనుష చేర జనించెను. అకనిభార్యలు పథ్యాబలలు ధూమ 

శేతుం డనుయకో సతికి కొమా రైలుగా పుట్టి బోరత ఖా భూమ 

లేఖా నామములం బరకంగిరి. కాలమున నాక కన్నియలు జవ్వ 

నము రాలా అరణ్యమున కేంగి మంచిభ గ్గ కలుగుకొణకు 

హరుడు మెచ్చ తపము సల్పీరి. ఆబేన్చండు మెచ్చి యగసడి 
ప్రరువురకు ని ట్లానతిచ్చెను. “ కన్యలా రా, పారు పూర్వజన్మ 

మున ఎవనితోడ భా ర్యాపతిత్వమును సక లజన్మృములకును 

వెండి కలనీ చిచ్చుం జొచ్చితిరో, ఆమిాపతి యిపుడు అట్టవోసుని 
తమ్ముండుగా దీ స్హశిఖుం డనువేర యమండై పుట్టియున్నాండు, 
వాం డివుడు నొరఫావముచేత మునుష్యుజూతిలో శ్రీదర్శనుం 

డనువేరం బుట్టియున్నాండు. కావున మీరును నుర్శ్యలోక 

మున జన్మించి యతని కచట భార్య లగుండు. శాపాంతమున 

నెల్లరును మరల యక్షుల రయెస్థిదరు, " ఇట్లు గౌరివతి యాన 

తీయ నాయిరువురు యతకన్యలును పది స్థానంగమంజరులుగా 

భూలోకమున జన్మించి శ్రిదర్శనునికి భార్య లయిరి. అ ట్లుండ 

నట్టవోసుఃడు భ్రూ పూాణరూపమున వావికడకు వచ్చి యు క్షిగా 



్రీదర్శనుని కథ, 1887 

ద్ధి స వాక్కు_ల నామములు పలికి పూర్వజన్మ మును జ్ఞ పిక్ 

తెచ్చెను. అంత నాయంగన లిరునురును వముర్త దేహము విడిచి 

యశక్షాంగన లయిరి. మేమే ఆయిరున్రురము. నీవే ఆదీ ప్పశిఖు: 

డవు.” ఇట్లు వారు చెప్పంగా శ్రిదర్శనుండును తనఫూర్వజన్మము 

జ్ఞ ఫీ యె వెంటనే దీప్పశిఖు: డై విధికృపచేత మరల ఆ 

భార్యలతో కూడుకొ నెను. 

ఓయి విచిత్ర కథకుండా, నేనే సుమా ఆయముడను దీప్త 

శిఖుడను, ఈయిరువు రే ఆనాప్రేయనీమణులు బో ్థితగ్థాఖయు 

భూమ లేఖయును. చేవాంశజుల మైన నూబోంట్లకు సుఖదుఃఖ 

ములు కలుగు చుండ మనుష్యులమాట చెప్ప వలయునా ? 

మాకును త్వరలో మోాదొర మృ గాంక దత్తునిదర్శనము కలుగును, 

కావున ఖేదము మానును. నేను నిచట నీ కాతిథ్యము నేయ 

_ నిలిచియున్నా(డను, ఇది భూలోకములో నానివాసము. ఇట 

నుండుము. నీకోరికను నిను నెజువేర్చెదను. ఆనంతరము నాతొ 

వయిన -ెలాసమునకుం బోయెదను.శెట్లు పలి! యకముండు 

నన్ను కొన్నిదినము లట నిలుపుకొని యుపచరించు చుండెను. 

చే:టి రాత్రి ఆసుమతి మో రిటకువచ్చి యుంట యెణీంగి, మోరెల్ల 

నిదురగూడి యుండ నిది, తుని నన్నుం దెచ్చి మూనడుమ పెట్టి 

నాండు. మీరు నన్ను గంటిరి, నేనును మిమ్ముం గంటిని చేవా, 

నినె ్నెడంబొసిన "కాలమున నావృత్తాంత మిది. 



18388 క థాసరిణ్చ్బాగరము. లం, ౧౨. త. ౭. 

సార్ధక నాము! డగు విచి త్ర కథకవుం త్రీవలన మృగాంక 

దత్తుడు కడమవారితోయహడ నత్యానందముం బొంది ఆరా త్రి 
ఆయడవిలోనే గడవీ తదనంతరము నాగ శావవి యోజితులను 

ఇంకను కలనికొనని కడమనుం త్ర్రులసు వెదకుచు శశాంకవతిగా 

యుజ్ఞయినికి పయనము సాగించెను. 

౭2౭-వతర౦0గ ము. 

వప్రచండళ కి కథ. 

అనంతరము ఆనలువురుమంత్రు లతోను ఉజ్జ్ఞయినిం . 

గూర్చి నింథఛ్యారణ్యములో పయనము నడచుచు మృగాంక 

దత్తుండు దారిలో కాయలు వండ్లు దట్టంవునీడ తీయని చల్ల ని 

'లేటనీటి తటాకములుం గలిగి సక లేం, ద్రియములకుం బండువు | 

గా సున్న యొక కానం గని అందు విడినెను అందు సచివులతోం 

గూడ స్నాన మాడి, ఫలములు భుజించి, ఒక్క ప్రక్క తీవ 

గుబురులో సంభాషణంబో లె విని కుతూహాలముచేత పోయి 

చూచునంత నట తీవలలోవల నొక గొవ్పయడవి యెను(గు దారి 

నడకచే నలసినయొకవురుషునికి అంధునికి తొండముతో నీళ్ల 

పండ్లు తెచ్చి యిడుచు ఇెనివీవననలతో చల్ల గాలి వీచుచు, 

నేద చేర్చుచు, స్ఫుటముగా మనుష్య వాక్కులతో “ అయ్యా, 



వ్రచండళ క్రి కథ, 1889 

కొంచె మాయాసము తీణటీనడా * అని మాటిమాటికి సౌజన్య 

ముతో నూజుడించు చుండెను. దానిం గని వింత గొని మృగాంక 

దత్తుండు చెలికాండ్రం బిలిచి చూపి, * భూడుండు వన్యగజ 

మేమి? మనుష్యునివ లె ని ట్లాచరించుట యేమి ? అవళ్యముగా 

నీ యేనుగు ఎవరో మవోపురుషుడు, కారణవిశేషముచే నిట 
" నీతీరున నున్నాండు, -ఈ రెండవవాండు మన చెలికాడు ప్రచండ 

శ_క్టివలె నున్నా(డు. మజీ (ప్రడ్డి యేమి? కావున త్వరగా శెలిసి 

ఫొందము. ” అని మిత్రు లతోం బలికి అటనే చాటుగా నిలిచి 

పరికించు చుండెను. అంతట నేద దేరిన యంధుని వనుంగు 

“అయ్యా, నీ వెవరవు? గుడ్డి వయ్య్యూను వ్రక్క_డి కెట్లు వచ్చితివి! 

.. చెప్పుము.” అని యడిగెను. అంత నాయంధుండు గ జేంద్రునితో 
నిట్లు పలికెను. 'అమరదత్తుం డని అయోధ్యను రాజు ఏలు 

చున్నాడు. ఆయనకు మృ గాంకదత్తు డని గుజ్లో_ముడు 
కుమారు డున్నా (డు. ఆపుణ్యజన్తుని బంటను నేను వ్ర చండళ క్రి 

యనువా(డను. ఒకవ్వుడు కారణవిశేషముచే నేను లోనగు 
పదుగురు సవాయులతోంగనాడ ఆరాజకుమాగునిని తం డ్రి దేశ 

ము వెడల నడిచెను. అంతట మే మందజుము ళకాంకవతితై 

ఉజ్జయినికి: దరలి దారిలో పాఠరావతనాగునశావము చే అడవిలో 

య “ అ అదం ఎ ఒండొరుల నెడంబానీతిమి. నేను ఆశావముననే (గ్రడినై. తిరు 

గుచు ఫలమూలజలములు దొరకిన నావోరము గొసుచు శ్రమ 

ముగా నిటకు వచ్చితిని. బ్ర హ్లదేన్రడు నాకు గోడు వెట్టు 



1800 కథాసరిత్సాగరము. లం. ౧౨. త. ౭. 

వాడై, గోతులలోం బడుట, ఆవోరము లేమి, ఇట్టి భేదములు 

తీర్చున దగుట చే నా కెంతయు నిష్ట మైనను మృత్యువును మా శ్ర 
మెంత వెండినసు ఒసంగ6 డాయెను నాయాంకటిబాధ యిపుడు 

నీవలనం దీటుటం బరికింప నా గుడ్డితనమును నీకృవవలననే 

తీటు నని తలం చెద. నీ వెవరో దైవత మవ్రు” ఇట్లు అతండు 

పలుకగా నిశ్చయము తెలిసీ మృగాంకదత్తుండు హర్షశో కము 

నడుమం బడినవాండై. మంత్రులతో ని ట్లనిసె?'ఇతంశు ప రు 
WU 

చండళ _క్రియే. అయ్యో ! ఎట్టిక సప్టదళకు వచ్చినా-డు, రుచ 

త్వరగా నితని మనము సంభావించుట సరిగాదు. ఒకవేళ నితీని 

కీయేనుగు నేత్ర పకారము గరాడ చేసినం జేయును మనలం 

గనిన నిది యవలికి తొొలంగి పోయినం బోవును. కాన ఈవిషయ 

మున తుదిం గనవలయును, * ఇట్లు పలికి యనుచరసహితుం - 

వినుచు నచ్చటనే యుండెను. అంతట వ్రచండళ క్రి ఆవారణ 

రాజమును “అయ్యా; మవహాశ్ర్తా, న నెవర్లో;: నికు ఈగజత్య 

మేల కలిగానో, సమదునికి నిర్మద మైన యీ వా క్కెట్లు గలి 

శెనో, నాకుం దెలియం జెప్పుము”. అని యడిగెను. నిట్టూర్పు 

నిగిడించి గ బెంద్రు. డిట్లు చెప్పం దొడం గను. 

వారణ క ధం 

నావృత్తాంతము నామూలముగాం జెప్పెదను వినుము. 

ఏకలవ్య యను నగరమున శ్రుతథరుం డని రా జుంజెను. ఆయన 

కిరువురు భార్యలు, ఇ్రరువురకు నిరువురు కుమారులు. తండ్రి 



వారణక థః 1891 

వరలోకగతుం డయినత ర్వాత పెద్దకుమారుని శీలధరుని చిన్న 

వాండు సత్య్భ్రధరుండు తఆీమి వేసి రాజ్యమును ఈం గకొనెను. 

అంతట నా వగచేత ళీలధరుండు శంకరుం గూర్చి తపస్సు చేసి 

మెప్పించి వ్రత్యుతేము చేసికొని “దేవా, నేను గంధర్వుండను 

గావలయు, దాన నాకాశగామి నై నాదాయాదుని సతర్థిధరుని 

. అవలీలగా జయింవ నగును. నా క ట్లనుగృహింపుము ? అని వర 
గో 

స్యా 

నడిగెను. శంభుం డి ట్లానతిచ్చెను:--- “మంచిది నీవు కోరినళ్లే 

యగును, కాని నీళ శత్రువు పుడు మృతుం డై నాండు. రాథానగ 

రములో ఉగృభటుం డనుశాజునకు సమరభటుం డనువేర కుమా 

రుండుగా జన్మించును, నీవును వానికి అన్నవుగా సవతితల్లి కడు 

పునం బుట్టుదవు; వానిం బరిమవూర్చి నీవు రాజ్య మేలుదువు. 

నీవు పగం బూని తపస్సు చేసితివిగాన మునిశాపమున పద భ్రష్టుం 

డవై ననగజను వవుదువు. నీకు వూరషజన జ్ఞానమును వ్యక్త 

వాక్కును గలుగును. నీవు అట్లుండ బడలినయతిథిని ఎప్పుడు 

ఉపచరించి నేద చర్చి యాతనికి నీవృత్తాంతము చెప్పుదువో 

అప్పుడు గజత్వము పోయి గంధర్వుండ వగుదువు, అపవుజే అయ 

తిథికిని ఉపకార మగును. ముక్క_ంటి యీవిధమున నాసలిచ్చి 

యంత న్ధానము కాంగా కీలధరుండు చిరతపకఃంలణామయిన తన 

దేహమును గంగలో వై చెను. 

తర్వాత శాథఢానగరమందు ఉగృభట భూపాలుడు 

సవర్థ్శ యగుపట్టపు దేవి వునోరనుతో సుఖం బుండ నొకనా(డు 



1802 కథాసరిత్నాగరము. లం. ౧౨. త. ౭. 

లాసకుం డను నట్టుగుండు వచ్చి పూర్వము _ధైత్యుల చెతి యమ 

తమును హరి ్రీరూపమున హరించిన కథను నాటక మూడిం 

చను. అందు వాని కూతురు లాస్యవతి యనునది అమృతికా 

వేషమును ధరించెను. రాజు ఆవేషమున వా_స్తవమోహినీ 

గూపంబువో లె విశ్వమోభితదానవం బయిన యా లాస్యవళి 

రూపంబుం గాంచి, చివురునిలుకాని ములుకులకు గుణీమై, తల్ల ' 

డిప్లీ న_ర్థకునికి విస్తారము థన మిచ్చి, కరూంతును లాస్యవతిని 

తన యంతిపురమునం జేర్చుకొన్సి దానిని వివాహ మాడి దాని 

మోమున కన్నులు గుచ్చి కాలము పుచ్చుచుండెను. చిర 

కలము పుత్రులు కలుగ కుండంగా నొకప్పుడు రాజు యజుః 

స్వామినాముని నిజపుర్ 'షింతుం బిలిచి తననై పుత్ర కామేష్టి 

చేయు మనెను. అంత నతండు విద్వాంసు లయిన భ్రాహాణులను 

రావించి పుత్రేష్టి కొన సాగించి మంత్రవూత మయిన పాయస 

ములో నగృక్టభాగమును తనయందు భక్తుకా లయిన పెద్ద 

దేవేరి కొనంగి, మిగత ఆ రెండవదానికి లాస్యవతి కిచ్చెను, 

దాన నాయిరువుర గర్భంబులను మున్ను వాకొన్న నీలధర 

సత్యధరు లుద్భవించిరి. కాలమున పట్టపు చవి మనోరమ కల్యాణ 

లశుణుని కుమారునిం గనియెను. అతండు పుట్టిన యాసమయ 

మున నాకసమునుండి “ ఈశశువునకు భీమభటుం డనివేరు. 

అ్రతండు మహాఖ్యాతితో రాజ్య మేలును” అని వాక్కు స్పష్ట 

ముగా వినంబజెను. మబజునాండు లాస్యవతి కుమారుం గనెను. 
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వానికి తండ్రి సమరభటుం: డని వేరిజెను. కుమారు లిరువు 

రును కృతసంస్కా_రు లై క్రృమముగా వర్ధిల్లు చుండిరి. వారిలో 

భీమభటుండు సమరభటునికన్న గుణాధికుం డై యుండెను. ఆ 

కారణమున వా రిరువ్రురకును ఘర్షణ కలుగుచు వైరము పెరుగు 

చుండెను. 

ఒకనాడు శైపోరియాటలో  సమరభటుండు బలా 

త్కారమున ఫీమభటుని గొంతుమి:దం గొళ్టును. అంతం గినిసి 

భీమభటు(డు వానిని తఎరెండుచేతులతోను బిగియంబట్టి యెత్తి 

నేలం గొప్టెను. దాన సమరభటుండు నలంగి నవరంధ్రముల 

నెత్తురు గ్రృక్కుచుం బడి యుండ, తదనుచరులు అతనిని లేవీ 
: కొనిపోయి తల్లి కప్పగించిరి. ఆమె ఆయవస్థలో నున్న పుత్రు 0 

గని అది భీమభటకృత మని విని దిగులు కొని నెయ్యంబున 

సుతుని మోమున మోము చేర్చి బిగ్రరగా నేడ్వ సాగెను. 
_ అంతలో రాజు వచ్చి కని చిత్తము బి_త్తరపోయి లాస్యవతిని 

కత మడుగ నామె యిట్లు చెప్పెను. నా తనయునికి భీమభ 

టుండు వెట్లిన యవస్త యిది వాం డెప్పుడును వీనిని కొట్టుచునే 
లు థి లు 

యుండును. నేను తమతో చెప్పుట లేదు. వాం డిట్టివాం 

డయిన పీమ్మట నిక తమకు మూత్రము నేమ మెట్లో నే నెలుం 

గం జాలను. తమరే ఆలోచింపుండు. * ఇక్కరణి ప్రాణవ్రీయ 

పలుకంగా విని యుగ్రభటుండు కోోవగించి భీమభటుని తనచెంత 

నుండి దవ్వు చేనెను. అంతట అతని తల్లి మనోరమ అతనిం 
88 
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బిలిచి “'వుత్తా, నట్టునదానివలపుగాంజడై తం డ్రి నిన్ను త్యజించి 
నాండు, నీవ్ర పాటలిపురమునకు విమాతామవాుని యింటికి 
బొమ్లు. ఆయనకు పుత్రులు లేరు. ఆయన నీకు తన రాజ 

మీచ్చును. అట బలవంతుండు శత్రువు సమరభటుండు నీక 
ప్రాణాపాయము నేయును * అని బోధించెను. “అమ్మా, 
యే త్రి యుండ నయ్యు నేను వందవలె వెజుచి బేశము వదలి + 
పోనుదునా? అమ్మా, నీవు ధైర్యముతో నుండుము, ఈ (క్రించు 
నన్నేమి నేయంగలండు!ి అని భీమభటు(డు తల్లి కుత్తర మాయ, 
ఆమె వెండియు “అక్లేని పుత్ర, నాధనములం గొని నీవ 

"పక్కుురను సవాయులం గూర్చుకొమ్లు. ” అని చెప్పెను, 
వీముభటు:డు ఆది సరిగా దనియు, అట్టు చేనీన తం డ్రి, సై క్ త్ర, 

తము వహించిన ట్లగు ననియు, ఆమెదీవనలచేతనే తనకు మే 
లగు ననియు, చెప్పి సమాథానపజీిచి ఆమెను వీడ్కొనెను. 
అంత నీనృత్తాంత మెట్ంగ. పౌగరు లందటును “ఓహో, భీమ 

భటువిషయమై రాజు కర మనుచిత మాచరించినాండు. నతని 

రాజ్యమును హరించుటకు సమరభటుండప సమర్ధండు గాండు, 

కావున ఖీమభటునికి పూవ్వనేవ నేయిటకు మన కిది సమయము. 
అని కలయ: బలికకొని, రహస్యముగా నతనికి భృతకివర్ణ 

సమేతముగా సుఖం బుండ( జాలినంత ధనము నొసంగిఏ. తమ్ము 

డితనిం జంప నుపాయమునే వెదుకు చుండెను. తనశై పరివా 

ఛాది సామ శ్రీసమృద్ధి నిడిన తండ్రికిని అదే యాలోచన పుట్టిం 
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చెను. ఇ ట్లుండ శంఖదత్తుం డనెడి బ్రావాణ కుమూరుండు 

భూరుండు ప్రాయమువాండు ధనవంతుండు ఆయన్న దమ్ముల 

కరువ్టరకును చెలికాడు ఒకనాడు సమరభటుని కడకు వచ్చి 

'మిత్తమా, అన్నతో ఈపోరాటము నీకు తగదు, ఇది ధర్మము 

గాదు మజీయు పవెద్దవాని నతని నివు బాధింప సమద్ధండవు 

కావు. నీకు కేవల మపకీర్పి కలుగును. అని హితము చెప్పెను. 
అంత సమరభటుం డతనిని నిందించి చీవాట్లు వెట్టి వంవెను. 
మూర్ధునికి హితము. చెప్పుట కోపమునశే గాని శాంతికిం గాదు. 
అంతట శంఖదత్తుండు వీరుడు కోవంబున వానిమోంద వగ 

బూని వాని జయించుట భీమభటునితో ఏకసఖ్యము చేసీ 
కొనియెను. 

ఇ ట్లుండ మణిదత్తుం డని యొక వ ర్హకుడు దెశాంతరము 

నుండి యొక లేజోహయమును విక్ర యాగ్గము కొనివచ్చెను. 

ఆహయము చంద్ర భవళంబును కుద్దశంఖాదిమనోహర నిస్వనం 

బును నై ఎత్తుగా "లేచిన పాలకడలియలవోలేె విరాజిల్లుచుం 

డెను. గంధర్భకులంబునం బుట్టుటం గలిగినవో యన రోచ 

మాన చూడాను ణ్యంగదాదులతోో నలంకృత మై యుండెను. 

దాని రాకను శంఖదత్తునివలన నెటింగి వెల యిచ్చి ఆవ కుని 

వలనం గొనునంతలో ఆవృత్తాంత మెటేంగి సమరభటుండు వచ్చి 

వర్తకుని "రట్టివలకు తన కము మనీ యడిగెను అమ్మక మయి 

అప్పటికే గుజ్ణము వరుని సొ మృయినందున వర్తకుడు సమర 
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భటుని కీయం డాయొను. అంత సమరభటు(డు గుజ్జమును బలి 
మిని హూరింపం జొచ్చెను. అంతట వాని యనుచరులు కత్తులు 

సీకొని పె కొనంగా నిరువురకును రాజపుత్రు లకు పోరు 
కనీ లైను. అందు ఖఫీమభటుని బాహుదండంపు ఘాతములకో 

అనుచ'స లెల్లం గరాలంగాా సమరభటుండు చావ్రునకు వెజగి 

విణీగి వలాయితుం జాయొను. అతనిం బలాయవనూనునిం దజీమి 

జుట్టువట్టుకొన శంఖదత్తుండు వగ మాజీ మడియింవ నుండంగా, 

ఫీమభటు-డు పోయి యతనితో “వీని నింకను బ్రదికియే 

యుండ నిను, ఒండుచో మానాయనకుం దగును.’ అని చెప్పీ 

నివారించెను. అంతట నమరభటుండు శంఖదత్తునివలననుండి 
విడుపు పొంది భయమునం బలాయితుం చై గాయముల వెంట 

నెత్తురులు దొరుంగ తం డ్రి వజ్జకుం బోయెను. ఈ వడునున 

కుణములోం గుట్ణముసు శైకొన్న ఖీమభటునికడకు నొక 

శ్రాహణుండు వచ్చి ఏకాంతము.నకుం గొనిపోయి యి ట్లనియె, 

“అయ్యా, నీతో మాయమ్మ మనోరమాబేవి వురోహితుండు 

యజిఃస్వామి, మితం డ్రి మంత్రయు, నిట్లు చెప్పు మన్నారు.._ 

“వత్చా, నీయం బెట్టి మనస్సుతో నున్నా6ండో యెణుంగుదునవు. 

గదా, ఇప్పుడు ఈవెనకువచే నీకు కేవలము వష, వ అయి 

నాండు. కావున నిన్ను కీ_ర్టిని ధర్మమును కాపాడుకొందువేని 

భవిష్యత్తు నాలోచింతు వేనియు, మమ్ము హితులనుగా6 దలంతు 

'వేనియు, ప్రొద్దు (క్రుంకలణానే ఎవ్వరికిం చెలియనీయక ఊరు 
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వదలి కార్యసిద్ధివై మోతాత యింటికి పొమ్ము. * ఇట్లు నీకు 

వార్ప పంవుచు స్ట మేలి రత్న ములతోను బంగా 

రములతోను నిండించి నీకు నాచేత వంవీనారు. దీనిం గయి 

కొమ్ము.” ఆశ్రాహణునివలన నీమాట విని యంగీకరించి యా 

రళ్న భాండమును ౫ గెకొని వారికి తగిన యు త్రరము ఆతనికి 

చెప్పి పంవీ ఫీమభటుడు అల్లే చీశటి వడంగానే కత్తి కేల 

గొని ఆగుజ్ణమునే యెక్కి, వేబుగుట్ణమునై "హామరత్న ములు 

పదిల పబుచుకొని ళంఖదత్తుం డెక్కి. కూడ రా అచట నుండి 

తరలెను. = 

ఆ రాత్రి బాల దూరము గడచి రాజ కుమారుడు 

దారిలో జెల్లువనములో పృవేశించెను. దుముకుచుం బోవు 

చున్న గుజ్జముల గొరిజలు తాంశ్ తెల్టు చప్పుడు కాంగా ఆ 

చప్పుడునకు మేల్కొని అందు సింగపుదంవతులు కొదమలతోం 

గూడ లేచి గర్జించుచు. గుజ్జములను గోళ్ల తో కడుపు క్రింద 

చీల్పినవి. అంతట భీమభటుండు తానును మిత్రు (డును ఆ 

సింగంపుంగుటుంబమును కత్తిపోటుల రూపుమాస్కి గుజ్జము 

లను భూచుకొను నంతలో నని "రెండును వ్రైవులు తెగి నేల 

చాలి మడిసినవి. దానిం గని దుఃఖతుల్లై భీమభటు(డు శంఖ 

దత్తునితో మి త్ర మా ద్వేష లయిన చాయాదులనుండి త 

ప్పించుకొని పోంగలము గాని వేవగల జతనపడినను విధి నెట్లు 

తప్పించుకొందుము ! మనకు వాహనమా త్రముంగూడ నోర్వక 



1898 కథాసరిత్చాగరము, లం. ౧౨. త. ౭, 

విధి యిచట మనల నిట్లు గడ్వుడం వేసెగదా. చేసికై మనము 

'బేళళ్యాగ మే సునీ నచ్చిత మో ఆగుజ్ఞ మే చచ్చినది. ఇశ నీ 

యడవిని ఈలా & వళ క*లినడకసు ఎట్లు చొంటుదుము అని 

వలిశెను. అందులకు శింఖదద్తుండుం. “సు మా, పుభుష కార 

మును విపరీతభై వ మడంచు ననుమాట కొ, త్తగాదుగదా. ఇది 
దానికి న్వభెనమే. అశ ర్యమున *8 యోడిపోవ్రటయు 

స్వభావ మే. కొండను గాలీవోలే “*వలనిధీరుని విధి యేమి 
అప్ బం a లో న జ వ MA we? చ అ సుయంగ లదు. కాన్రున రము రస్టహ మముల నెక్కి. పోవ్ర 

దము.” అని పోత్చాహము నేయంగా, సరియే యని ఫీమ 

భటుడు ఆటనుండి యుతనికొం గూడ తగలెను. అెల్టుచే 

పాదములు చీలుచు నతండు అడవిని దాంటునంతటికి వలవల 

వేగినది. అంతట జగ సీపమం సూర్యుడు ఉదయింవంగా “ఆవ! 

ఇతడు పుణక్షముచే సీంహాదివా్యకీర మయిన యీ యడనిని న్ పుణ్యా ఫా 
దాంటినాండు” అని అతనిం గని యొండొకటితో నోరు అెజుచి 
అ ర్ భాతి ర నమో అర పలుకుచున్నవి వోలె అెంట్లమోంతతో విరియుచున్న తా 
మరలచే దారిలోని పద్మినులు - ఒప్పు మోటు చుండ, నతండు 

క మముగొ వయన్న్యు నితో నడచి, తాపసులయాకుటిండ్తు గల 
లో ౧m 

జమ్తేటి యిసుకతిన్నెం జేరెను. అందు వలిమలల్లుని యాదలం 

గాంపుర మున్న తటి తనలో? గలసిన జాబిల్లియమృతంపు కాలు 

నబ చేతనుంబో లె తియ్య నైన యాచల్లనినీళ్ల్ళలో స్నానము చేసి 
(౧ mn 

“రాకొమరుండు వి శృవింంచి యుండ, బోయయొద్ద శంఖదత్తు(డు 



వ. 

1808 కళథాసరిత్చాగరము, లం. ౧౨. త. ౭, 

విధి యిచట మనల నిట్లు గీడ్యడం జేని:గదా. చేసి మనము 

చేశత్యాగ మే వనీ వచ్చి సో అగుట్హ్ణ మే చచ్చినది. బ్రిశ నీ 

యడవిని ఈరా ఈ "వేళ కాలెవడళపు ఎట్లు చా(టుదుము? అని 
బా స గా ae . fe Rr అ ఓ 

వలీకెను. అందులకు 3 ంఖదత్తుండిం సత్రమా, పురుష కార 

ముగస విపరీత భై వ మడంచు ననుమాట క్రొత్తగాదుగదా. ఇది , 

దానికీ స్వభానమే. అగ్డే సు రకిమున ఇప యోడిపోవ్రటయు 

స్వభావమే. కొండను గాలివో*లె "దలనిథీరుని విధి యేమి 
వ్ ఘా జ న pred ఇ అన మ అన ఇ సెయంగలదు. కాన్రున రమ్డు ఎశైరక్టవా మముల నం పోవు 

దము” అని ప్రోత్సాహము నేయంగా, సరియే యని భీమ 

భటుడు ఆటనుండి యతేనితొం గూడ తగలెను. జెల్లుచే 

పాదములు చీలుచు నతంయ అడవిని దాంటునంతటికి వలవల 

వేగినది. అంతట జగగన్టీపముం సూరయ్యండు జెదయింపగ్యా, “అవా! 

ఉఇతండు పుణ్యముచే సింహాదివ్యాకీళ్ల మయిన యీ యడనిని 

దా౭టినాండు. అని అతనిం గని యొండొకటితో నోరు తెజుచి 

పలుకుచున్నవి వోలె తేంట్టమోింతతో విరియుచున్న తా 

మరలచే జారిలోని పద్మిసులు - ఒప్పు విగాటు చుండ, నతడు 

క్రమముగా వయస్సు నితో నడచి తాపసులయాకుటిండ్లు గల 

జమేటి యిసుకతిన్నెం జేరెను. అందు వలిమలల్లుని యాదలం 

గాంపుర మున్న తేట తనలో? గలసిన జాబిల్లియమృతంపు కాలు 

వల చేతనుంబో లె తియ్య నైన యాచల్లనినీళ్ల లో స్నానము చేసీ 

రాకొమరుఃడు వి శ్రమించి యుండి బోయయొద్ద ళంఖదత్తుండు 

=! యొక శ్రాహణక
ుమూరూ గని “ఆయాని, 

. మ్ 

k 

Pa 

_ గురుకులవాసను 
చేసి విదస్ధలు 

శ్ర త 
యిట శేతెంచి తీవ మయిన 
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పూవు ళ్ చెను, 

శ్రడ్రియణచి నిలిచి చేని యిడ, దాన బేహావృత్తం గావిం క 

డియె 

భ్ 

గ నిండి జాంటంగూాడక అలచేతు లెల్సి షు దని మ
ా 

on వోలె తోంచుచుండం గని ఫీమభటు:డు గట్టు 

ట నొకయాకుటింటిముంగి
ట విజ 

యణము నేయుచుం గకూర్చున్న 

నీ వవరవు! శఈనిర్టన 

ను. 
జీవి నేయుచున్నావు?” అని యడిగె 

అతః డిట్ల నియెః “నేను కాళీవాసిని
, శ్రీకంఠుం డను 

౧౧ మూ 
సు చీరు నీలకంఠుండు. నాకు 

నికువూరుండసు 
నావఐ 

తూ ప రము బెల్లం గావించినాండు, 
తర్వాత చేను 

Mees 
ద గబుచి ఇంటికి మరలి వచ్చు 

ల్ రి. అంత నే 

నంతటికి నాబంధువు లందణు మృతః బొ ందియుండి 

రిదిలేవింకి ఖన్ను(డనై 

డను గార స ఇసీడి 

ee య. పంహొనర్సితిని. అం
త గంగా దేవి 

టికి వారించునద
ి 

నుజీకొంతదూర
 మేది య 

నంబున నొంటరిగా "జీదపారా 

వ చేశంబున ఒంటరిగా 
అ 

కు సన్న ములో దర్శన మిచ్చి పండ్లిచ్చి “పుత్రః వ
. 

స్ _ ఇటనే యుం
డుము, నీకోరిక _'నెణువేణును. 

చను. నే నంతట చేల్మొ-న్ వేగుజా 
మగుట గం 

యనుగ్రృహిం 
1 

వండం గని కయి 
ము నేసి నీటం గొట్టుకొనివచ్చిన పంజ్లం 

a 
నమృతమధురములను 

అ 
యట 

యాకుటింటిక
ి a వచ్చి 

a జంచితిని. ఇట్లు ప్రతిదినమును ఫలము
లు వచ్చు 

క చ పండ్లను భు 

man శీను వానిని భుజించుచు నిట నున్నాండను. ౩ 

0 ? 

mm 



1400 క థాసరిత్చొాగరము. లం. ౧౨. త ౭. 

నా వృత్తాంతము” దీని విని ఫీమభటు(డు శంఖదత్తునితో 

“మిత్రమా, అతనికి సుణవంతునికి గార్హస్ట మునకు చాలినంత 

ధన మిచ్చెదను.” అనెను. అతండును అంగీకరించెను. అంతట 

భీమభటు(డు తనకు తల్లి పంపినయా+ధనమును ఆ బ్రాహణ 

కుమారుని కిచ్చెను. తటుఃగని సత్త ధనము క లమవోత్తులు 

ఒరులయాధర్తిని విని నంతనే తీర్పశేని మణీ వారిమహ_ ( 
మేమి? ఆవిప్ర్రని అట్టు ధన్యుం చేసీ గట్టువెంబడినే ఎంతదూర 

మేంగినను భీమభటునికి దాట నుపాయ మేమియుం గాన రా 

దాయెను. 

అంతట ఫీమభటుడు కత్తిని తలకు తొడనువోలెం 

గట్టుకొని, శంఖదత్తునితోయగనాడ ఏట దిగి అడ్డముగా నీ(ద 

సాగెను. నడిదారిలో వటివడిచే మి త్తు డితనికి దూరమై 

పోయెను కతండు నీటివడియందు కొట్టుకొనిపోయియు ఎట్లో 

అవలిగట్టు చేరి అట మిత్రు నిం గానక గట్టుపాడుగునను వెదకు 

చుండెను. ఇంతలో ప్రొద్దు గ్రుంకెను. అంతట భీమభటుండు 

నిరాళుం డై, “ఓ మిచ్ర్రుండా” యని బిగ్గరగా వేర్కొనుచు, 

ఎట్లును అతనిం బడయ నేరక దుఃఖాతిరేకనున గంగలో? బడ 

నుద్య్యూ క్తుండయి ఓ గంగాబేవీ నావెలికాండు శంఖదత్తుందే 

నాప్రాణము, అతనిని హూరించితివి గదా, అతండు లేమిచే శూన్య 

మయిన యీబేపహామును నీవే కొనును.’ అని వలికి నీటిలో 

దుముక6 నుండలా నీటిలోనుండి గంగాదేవి సాక్షాత్తుగా 
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ఆవిర్భవించి అతని తీ వ్రసంవేగమునకు సంతోషించి “పుత్రా, 

సాహసము చేయకుము, నీమిత్రు శు బ్రతికియున్నాండు, త్వర 

లోనే నిన్నుం గలనీకొనును. పతిలోమానులోమముల -ఈ 

విద్యను నావలనం గయికొము, దీనిని అనులోవుముగావఠించు 

వాడు ఒరుల కదృళ్యుం డగును, వతిలోమముగా వఠించిన 

తాం గోరినరాపమున నొరుల కగవడును. ఇది వడతరముల 

మంత్రము. దీని పృభావం బిది. దీని పృ భావంబున నీవే ఈభూమి 

లో రాజ వగుదును” అని యనుగృహించి అదృళ ఫ్ట్ ఆయెను, 

అంతట చెలికాడు దొరకునని యాసగొని భీమభటుండు 
మరణోద్యోగము మాని పద్తమువోలె మి త్ర పాన త్సుకుం 

డై రాత్రియెల్లం గడపి, వేకువ అతనిని వెదకికొనుచు ఆ చోటి 

నుండి తరలి ఒంటరిగా తిరుగుచు కృమమున లాట చేళము 

చేరెను. అచట జనులు అసంకర్ల వర్డు లయ్యును చిత్రాజ్ఞ సల 

న కలవారు. ఆదేశము కళలకు నిలయ మయ్య్యూను దోహోశర 

నావను మొంద దాయెను. దానిరాజధానిలో భీమభటుంచు 
బెవాలయములను లోంగిండ్లను చూచుచు తిరుగుచు ఒకచోట 

దూత కారుల ళాలం గని లోనికి పోయి జూద గాండ్రం గాం 

చను. చారు మొలకుమాత్ర మే గుడ్డగలవా రయినను ధనార్థ 

నశై ఆ కళ నాశ్రయించిరేగాని నాజై శ్వర్యసంపన్ను లే యని 

మృదువు లై సరిగా విభాగములు గల మై వుష్టిగల వై భోగ 

వ్యాయామములను సూచించుచున్న వారి యవయనములచేత 
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తెలియ వచ్చుచుండెను. ఫీముభటు(డు వారితో భాషించి 

జూద సూడ దొడంగాను. వారును ఇతండు నగలు గలవాడు 

తవమువాతం బడినభ కు మని తలంచి యాడం వొడంగిం. 

పాచికలచే ఖమభటుండు. వారిధనమును, జఒండ్లమోసపుచ్చి 
వారు ఆగ్టించినదాని నెల్లు, ఫుచ్చుకొనెను. అట్లు ధన మోడి 

పోయి యాజూదరు లిండ్లకు "లేవంగా హారిని దాగర మునకు 

చేతు లడ్డ ముంచి పో నీయక నిలిపి భీమభటుం డి ట్లనియెః-.. 

“మిత్రులారా, ఎట శేగొదరు? ఇదె యీధనముశు గ కెనుడు: 

వ్రది నా శేల, నెను చనిస్ సాయిష్టుల కయ్యువలనీన దే గదా, 

మారు నాయిష్టులు గారా? మోకు సాటివారు ఇష్టులు నా 

ఇక్కడ దొరకుదురు! ” 9 ట్లతంయు బతమాలినను వారు లజ్జచే 

పుచ్చుకొన కుండలా, వారిలో అతవవణకుం డనువాండు 

వ్ర ట్రనియె:--- “గెలుచుకొన్న జూనిని మరల నియ్యుం గూడ దని 

దూస్టతమ ర్యాద వాస్తవమే, అ ట్లయినను వతండు తా గెలుచు , 

కొన్న ధనముసు తేన యిచ్చప్ర, కావము మ్రైత్తచే మన 

కీచ్చునేని మన మేల కొనయూడదు! ' ఆనూటకు ఇతరు లి ట్ల 

నిరి-“ఇతంు మనతో నిట్టిశాశ్వతసఖ్యము చేయునెడల 

మనము పుచ్చుకొనవచ్చును. * వా రట్లు చెప్ప భీమభటుండు 
వారిని వీరపురుసులనుగా నెంచి అళ్లు వారితో సఖ్యము వేన్ 

వారికీ ఆధనము నిచ్చివేనెుు. అసంతరము వారు , ప్రార్థింపగా 

వారితో గూడ నుద్యాన వనముసకుం బోయెను. అచటికి వా 
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కను సకుటుంబముగా వచ్చిరి. ఆట భీమభటు(డును వారు 

"తెప్పించిన భోజనపానాదికములను గ్ర హించి ౨హారించు 

చుండెను. అంతట వా రడుగంగా తనకులమును వేరును 

వృత్తాంతమును చెప్పెను. అతండు నడుగంగా వారిలో అక్ష 

తవణకుండు నిజవృత్తాంతము నిట్లు వక్కా_.ణించెను. 

అతతవణకునికథ; ఒండె అత్తా కోడం డడ, కథం 

వా_స్తినావురములో శివదత్తుం డని ్రాహూణుండు మవో 

ధనికుం డుంజెను. నేను ఆయనకొవమూారుండను, నావేరు వసు 

దత్తుడు. నేను చిన్నతనముననే శస్త్రవిద్భలను వేదవిద్యలను 

నేర్చితిని. మాతండ్రి సమాన మయిన యింటివారివిల్లను నాకు 

₹ వెండ్రిచేసినాండు. మా తల్లీ యతికోవన, అతి క్రూరురాలు, 

ఆమెమనను ప్రకారము  నడచుకొన నెవ్వరికిని తరము గాదు. 

అమెబాధ పడలేక మూాతండ్రి నాభార్యయింటికి వచ్చువణు 

- కుండి తర్వాత మా శెనరికిం చెలియనీక మయొటకో పోయెను. 

అంతట నేను భయపడి మాయమ యిచ్చచొప్పున నడచుకొన 

మిక్కిలి జాగ్పత్త వహించి నాభార్యను కూడ నళ్లు నడచు 

కొ మని బోధించితిని. అదియును అశ్షే చేయుచుండెను. తల్లి 

మాత్రము. ఎట్లును తనియక నిరంతరము కలహించుచునే 

యుండెను. ఊర కుండుట యవమానించుటగా, దీనముగా 

పల్కు_ట వంచనగా, నమ జెస్పుట వివదించుటగాా ఆమె తలం 

చుచుండెను. ఎరగలికి వేడి మాన్పంగలవాండు కలండా ! ఆమె 
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G విమస్ధ చేష్టలకు తాళంజూలక దిగులునడి నాభార్య ఎటకో శి 

పోయెను. నేను దుఃఖతుండ నై యిల్లు వదల నుంకింపంగా పా 
పొత్తులు బంధువులు కూడి నాకు మరల చెండ్లి కానించిరి. ఆ 

"రండవ భార్యునుగూడ యాయమ్తు వేఫంచినది ఆవేధ పడలేక 

అది ఉరింబోసికొని చచ్చినది. నేను మణీయు ఖన్ను(డనై చేశ 
త్యాగము నేయ సమకట్టంగా మరల బంధువులు నన్ను నివా 

రింప వచ్చిరి. వారికి నేను తల్లిదు న్చేష్టితమును వర్ణించితిని. నే 
నెంత చెప్పినను వారు నామాటలను నమ్మరు, మాతండ్రి, దే 

త్యాగి మై పోయినందులకు ఏ మేమో వేటు కారణములు 

కల్పించి చెప్పసాగిరి. 

J 

అనంతరము వారిని నమ్మించుటకిెజుకు నే నొక యుఫా. 

యము చేసితిని. కొయ్యబొమ్త నొకదానిం జేయించి రహస్య 

ముగా వివాహము వెసికొన్నట్లు అభినయించి దానిని శెచ్చి 

వేటుగృహంబున నుంచి బయట రానీక యడ్డుగడియ వేయిం 

చితిని. దానికి పనిక_త్తెగా నొక కావలిదానిని వెట్టితిని. నేను 

అమ్మతో “అమ్మా, నాక త్తభార్యను వేలుగా నిం కొకయింట 

నుంచితిసి. మన మిరువురము మనయింట నిట వెజుగా నుం 

దను నీవు దానియింటికి పోవలదు. అది మనముంటికి రావ 

లదు. అది యేమియుం చెలియనిద్కి నిన్ను చక్కంగ సేవించు 

కొననేరదు. * అని చెప్పితిని. అమ్మయు నళ్ల్లే యంగీకరించెను, 

కొన్నా ళ్లత ర్వాత, బయిటగడియ వై చిన యింటిలో నున్న 

శ్రా 



జ్య, 

ఇ 
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యా వాుళిక్కికోడలిని వవిధమునను తనబారిని వై చికోనేరక, 

ఒకప్పుడు అవ్య తానే రాతితో తనతలం గొట్టుకొన్సి నెత్తి 

నుండి నెత్తుటివెల్లు ఒడ లెల్ల ముంపు తనయింటిముంగిటంబడి 

బిగ్గరగా నేడ్వ సాగినది. ఏడ్పు విని నేనును సకల బంధువులును 
వచ్చి చూచి ఆమెను యి బే మని యడుగగా ఆమె యీ 

సుతో * అయ్యా, కోడలు వచ్చి నిక్హేతుకముగా నన్నిట్లు చేసి 
పోయినది. ప్రశ నిపుడు నాకు చావు తప్పదో * అని మొజు 

సెకను. అంతట బంధువు లెల్ల కడుం గినిసీ ఆమెను నన్నును 

'వెంట6౯గొని యాకొయ్యబచొమ్ల యున్న తావునకు వచ్చిరి. అడ్డు 

గడియం దివిచివైచి తలుపు దెజుచి వారు లోనికి బోయి చూచు 

నంతట నా బొమ్మవెండ్రాము తప్ప వే జేమియు లే దాయెను, 
అంతట మోసపోయి 'చ్చెలి యున్న యమ్తును అందటుం బరి 

హానసీంచుచు నామాటయందు (ప్రామాణ్యము నొంది వచ్చిన 

దారిం బోయిరి, 

అనంతరము నేనును ఆదేశమును వదలి త్రిమ్మరుచు ఈ 

దేశమునకు వచ్చి ఇచట దైవవశమున నీదూర్థితశాలలో నడు 

గిడితిని. ఇట పాచికతోడ జూద మాడుచున్న ట్టి వీరినిచండ 

భుజంగుం డను నితని, పాంసుపటుం డనువాని నీతని, ఈశ శాన 

బేతాళుని ఈ కాలవరాటకుని ఈశౌరి సృ_స్థరుని_ఈయేన్ర 

రను గని వీరితో జూద మాడితిని 7లిచినవానికి ఓడిన వాడు 

దాసుంచు కావలసినది అని పందెము వేసీతిని. జూదమున నా 
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కోడి వీ రెల్ల నాకు డాసులయినారు. గుణములచే వీరి క్రోడ్డి 

నేను స్వయమునా వీరికీ దాసుడ నయితిని, వీరిసంగాతములో 
నాదుఃఖము మలువడిపోయినది. ఇపుడు నేను ఇప్పటియవస్థకు 
తగినపేర అశుకువణుండు అని వరంగుచున్నాండను. ఇవిభమున 

నేను గొవ్పకులమువారై ప్రచ్భృన్నవృత్తి నున్నవీరితోం బుణ్య 
వశమునం గలసితిని. నీవును ఇపుడు వచ్చి కూడితివి. కావ్చన్మ " 

నీవు ఇశను మాకు దొరను, ఈబుద్ధిచేతినే గుణానురాగమువే 
నీధనమును గై కొంటిమి. 

శంఖదత్తుని చే (మ్రింగుట, 

9 ట్లవకుపణకుడు తనవృత్యాంతము చెప్పగా నితరు 
లును భీమభటునికి తమతమ వృత్తాంతములం జెప్పిరి. ఇట్లు 

వ్ర 'మయూజనావేవీతవే నవలంబించిన కళలచే పృచ్చన్ను లయి 

యున్న యానిరవురుషులను తన సంగాత కాండ్రను నమ్మి, వారితో 

నానాకథలు సల్పుచు, నిరవోారముల వగలు పుచ్చి, వేల్పుజేని 

చెస నెమ్మోము చలివెలుంగుబొట్టుతో వెలుంగం గాంచి, భీమ 

భటుడు ఉద్యానవనమునుండి వెడలి యషతతవణ శాదులతోం 

గూడ వారినెలన్రునకుం బోయెను. వారితోంగూడ నట నతడు 

నివసించి యుండగా, వాన గురియుచున్న మబ్బుల యుజుము 

లచే మిత్త్యప్రాఫ్సిని చెప్పుచున్నదినోలె వానకారు ఏగుదెంచెను. 

అంతట నట మత్తుగొని పెనిమిటివై నలిగిన దయితవోలె విపా 

ఇానది కడలి నీ దు రెక్క వెనుకకుం బ్రవహింపసాగెను. నీరు 

జత 
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ఫ్రసుకతిన్నె లను ముంచి పొరలి పాతెను. వెల్టువ త్యనంతట 

నది అలుక తీలినదియుంబో లె సముద్రుంగూర్చి పోయెను. ఆ 

పెను వెల్లిలో కడలినీటిపోటుతో నొకమవహామత్స సము వచ్చి 

ఏటిగట్టున తగుల్కొ నెను. డానిం గని జనులు పరుగున నానా 

యుధములు రెచ్చి దానికడువుం జీల్చరి. అందునుండి (పౌణ 

ముతో ,బ బహ పహాణకువూరు. డొకండు వెడలి రాయగా ఆవింతకు 

ఊరెల్ల సెద్దకోలాహాల మాయెను. అది విని ఫీమభటుండు 

పోయి ఆవిప్ర, కుమారుని శంఖదత్తుని కనుంగొని, పరుగునం 

బోయి కవుంగిలించికొని, ివకడువుందొజట కాపురమునం 

గలిగిన నీచువాసనను కడుగువాండుంబోలె నాతని అనందా శ్ర 

ఫూరంబులలో* ముంచెను. శంఖదత్తుండును ప... 

వెలువడుటయగాక మి త్రునిం గనుటచేత వండువువై పండువుం 

బొందినవాం డాయెను. అనంతనము భిమభటు(డు వేడుకని, 

యడుగ, శంఖదత్తుండు తనవృత్ర్తాంతమును సం వేవముగా నిట్లు 
వక్క్మా_ణంచెను. 

“మిత్రా అపుడు నేను గంగాప్రవాహములో నీ కగ 

పడక కో ట్టుళొనిపోయి నామెబుక లేకయే యొకగొప్పతిమి చే 

మ్రింగయడితిని. దానికడు పను గొప్ప లోంగిటిలో పృవెశించి 

చేను ఆశటికి దొనిమాంసములు సురియతో కోనీ భక్షించుచు 

చిరకాల ముంటిని. దాని నిపుడు దైవము తెచ్చి యిచ్చట వైచి 

నది. ఈజనులు దానిం జంకిరి గానికడుపునుండి నన్ను వెలువ 
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రించిరి. నిన్నును నూర్యనిని 'నేం గంటిని; నా దిక్కులు వెలు 
తురుం బొందినవి ఇది నావృత్తాంతము, నే నింతకన్న నెలుం 
గన” రిట్లు శంఖదత్తుండు చెప్పగా, భీమభటు(డును కడమ 

వారును ఆశ ్పరర్థింబున నిట్లు వా క్రుచ్చిరి. “గంగలో తిమి మిం 

గుట, వీవుట నది సము ద్రమునకుం బోవుట్క ఆదారి నది విపాళ 

గట్టున బడుట్క దానిం జంపుట దానికడుపునుండి పాణముతో 

నితండు బయట వచ్చుట; ఆహో! విధి నేసిన వింతల గొలుసు!’ 

ఇట్లు అతతువణకాదులును దానును వాక్రుచ్చుచు భీమభ 
టుండు శంఖదత్తుని ఇంటికిం గొనిపోరును. అచట చేయకడుపు 
నుండి అయొడలితో నే పుట్టినాండో యన నున్న యాతనికి స్నాన 
వస్త థారణాదికము లొనర్చి యుత్సవము చేనికొ నెను. 

ఆతనితో '- గూడ నట నివనీంచియుండంగా నాగరాజు 

వాసుకికి జాతర వచ్చెను. జాతరం గన మి త్రసమేతుం డై భీమ 

భటుడు ప్రజలు మూంగుచున్న యానాగం ద్రుని చేనళమునకుం 

బోయెను. విరులదండలతో నురగగణములతోనుంబోలె నిండి 

పాతాళోదరమువోలె నొవ్పుచున్న యాబేవళములో నాణేం 
ద్రునికి మొక్కి యటనుండి దహీణము7గా( బోయి, యట నాణేం 

ద్రునిమడుగుం గాం చెసను. నాగేంద్రుని పడగలమణుల ప్రభలుం 

బోలె ఎజ్జదామరలు నిండ, విసపవుంజిచ్చుపాగల మొత్తములు 

వోలె నల్లగలువలు వెలుంగ, అర్చించుచున్న వియుం బోలె 

గాలికి గాలుచున్న వువ్వులతోడి పాదవములు గట్టున నొప్పు 
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మోటణ్క మడుంగు సెంర్వేం ద్రియములకుం బండున్రగా నుండెను, 
'ఆవో! స్వల్ప మయిన సము ద్రము అనుద్ర, మయినదీనిముందటు, 

గ్లారవృాతలక్షి, అనన్యవార్య లక్ష్మి త ఏపాొటి?” 

కషని దానిం గని ఫీవుభటుడు తలంచుచు ఆశ్చర్యవడుచుండంగా 

ప లాట రాజు చం ద్రాడిత్యుని కూతురు కువలయావళి 

"యను పట్టవు దేవి గర్భమున జనించినద్కి హంసావళి యను కన్య 

జలక మాడవచ్చెను. దివ్టరూపములైన యంగకములు చాంచి 

నను ఆమె మర్త్య్యాంగనయ యని చవల మయిన కనుంగవ ఇప్ప 

పాట్లచే తెలియంజేనెను. కోటినంటినగుణంబును పిడికిట నిముడు 
నడుమును గలిగి యావిరింోణి పూవిలుకానివిల్లో యన విరా 

నో బిట్లు చుండెను. ఆమె. శ్రేగంటిచూడ్కికోలతో  భీమభటుని 
యెదను వ్రక్క_లించిమాహమునం బడంద్రో చెను. జగత్ ్స్పొందర్య 

చోరుం డతండును ఆచూాడ్కి_దారినే ఆమె హృదయకోశముం 

_జొచ్చి ధైర్థఢనమును మ్రుచ్చిలెను. ఆంత నామె రహస్య 
ముగా ఆ ప్పచేటిని బంపంగా అది వచ్చి భీమభటుని నామ నిల 

యాదికములు తన్ని త్రుల నడిగి శెలినీకొని పోయెను. అంత 

నారాజకన్య జలకమై పరివారసమేతమయై నగరికిం బోన్చనది 

మోము వెనుకకు ద్రిస్పి భీమభటుని మరలం గాంచుచు ద 

ఫీమభటుండును ప్రియా, వ్రేమపాళశమున బందముపడిన 

వాండుంబోలె నడుగులు తడంబడ నెట్టశలకు మిత్రులత్ " c 

89 
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నాడ నింటి కేాను. ఇలు నేరినంత నే అతనికడను రాజకన్య 

కడనుండి దూతీశ వచ్చి నకాంతమున “దేవా, రాజుకొమారిత్ర 
జ xf) x చేయక . 3: గం శ. జగ i హంనావళ నిన్ను హపెశుచున్న ది మదన స్ప వాహమునం గొట్టు 

కొనిపోవుచున్న యా సంగాత కత్తియను జఒవ్ప్చరికించి యిట్లు 

గట్టున స్వస్థముగా నుంట నీకుందగునా?' అని దయిత పంపిన 

యీోవచనానుత నును దదూతివలనం గోలి తనకు ప్రాణము 

దక్కె. గదా యని సంతనిల్లి భీమభటు(డు ఇ ట్లనియె._ 
ళ్ లం ఊడ న : వృవాహంబునం బడిపోవుచున్న వాండను గాని గట్టున నున్న 

వాండంగా నని (ప్రేయసి న న్నెటుంగదా, అయినను పట్టు 
is bs aa < దొరకినదిగ దా, ఇశ _వ్రేయసియాజ్ఞ ను నెజునేర్చెదను. ఈరాత్రి 

యంతఃవురమునకువచ్చి _ప్రేయసీని గారవించెదను. విద్యా వా 

వముచేత మణేంగి వ, వెళించు న న్నెవరును గనంజాలరు" ఆయు 

రముం గొని చేట్ పోయి వాంసావభి నప్పగించెను. ఆమెయు 

భీమభటునిశై యువ్విళ్ళ్లూనుచు ఎదురు నూచుచుంజెను. ఖీనుు 

భటుండు రాత్రీ కాంగానే దివ్యాభరణములను దాల్చి గంగా 

దేవీద_త్తమయినవిదస్టను అనులోమమునం బఠించి యదృశ్యుండై 

రాజక న్యాంతఃవ్రురము నొ్చును. అంతకుముందే యో ప, బేశను 

విజనీకృతం బై యుండెను. కాలాగురుసుగంధిమై అయిదు 

వన్నె లనిరుల మొ త్తముల" శొభిల్లుచు 'కావోాద్యానమువోలె 

రతి ప్రీతకరం బయిస యాంసుప్పరిగయందు దివ్య సౌరభ లహరీ 
A రాం a రా అ ఆ పరీతమై గంగాదత్త విద్యాలతా ప్రథమప్రసూనంబుం బోని 
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శాంతామణిని హంసావళిని గాంచి వ్ర తిలోవుముగా మంత్రము. 

నుచ్చరించి యానాబగుండు ఆకస్తి కముగా నామె కగవజెను. 

ఆమెయు నతనిం గని యానందంబున మై గగుర్పొడువు వణ 

కును భయంబును గదుర, మైతొ్ 'డవులుగణిల్లన, నాశ్ణంబున 

నర్తన మొనర్చు న ట్లొప్వ మోజెను. కన్నెణీకపు సిగ్గున 

తలవాంచి యామె అట్టు తన్ను _వ్రెరించినయెదను కర్తవ్య 

మడుగు చున్న దివోలె నూర కుంజెను. అంతట భీమభటుండు 

బట్టు వల్కెను; “ముడ్డ రాలా, వెల్లడి మైనమనస్సును ఇప్పుడు 

సీగ్రుచే దాంపరికము చేసిన నేమి ఫలము ? దానిని దాంచినను 

దాంతువుగాక్క మేనం బొటమరించిన యీగగుశ్చాటు నెట్లు 

దాంచెదవు? కుట్టులం బిక్క_టిల్లుచున్న యీాజువిక నేమి నేయు 

దోవు ?” ఇట్లు వలపులు గలుకు పలుకులచే రాజకుమూరు(డు 

సిగ్గు నొ త్తిగిలంజేసి గాంధర్వవిథానమున పహాంసావళిం బరిణజయ 

మయ్యొను. ఆమె యొక్క. నెమ్మోముందామర నంటినలెంటియై 

యారాత్రిగడపి మరల రాత్రి వచ్చెద నని చెప్పి యొట్టకేలకు 

నిజావాసమునకుం బోయెను. 

తెల్లవాజఅంగానే కంచుకులు వచ్చి యామెతీరు గని 

రాత్రి సంభోగము నూహించిరి. చే:గినముంగురోలును, విడ్వడిన 

కీల్లడయు, ఇంపు మాయని గోటినొక్కులును వలపుదొర ములు 

కుల గాయమనులకు డిల్లవోయిన లెణుంగు నెటింగింపవా? వం 

టనే వారు పోయి ఆవృత్తాంతము నామెతండ్రికి నిపదించిరి. 
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అతంతచు మజుసటి రాత్ర కను'వెట్టు. డని వేగుల నుంచెను, 

ఫీమభటుండు పన లెల్ల మిత్రులతో సుఖనుండి, రాత్రి మరల 

వ్రీయాంతఃవురముం ప, 'వేశించెను. తమకంటి కగవడళకయే యా 

తండు వ్ర వేశించ నని యణింగి వేగులు అతంజెవరో సిద్ధుం డ్ని 

Ce) 

చను. *సురవ్షిత మయినయీ ప్ర దేశము అలవీతుండై వ్రవెశిం 

చినవాండు సిద్ధుండు గాక మానుషుం డెట్లగును? "కావున అతని 

నిటకే గొనిరండు, నేం గాంచెద. మణి నవినయముగా మృదుల 

ముగా నతనితో నామాటగా నిట్లు వల్కుండు; “ఓ మహాపురు 
షూ బహిరంగముగా నాకొము*రితను న న్నేల యడుగనైశిని. 
నీవంటిగుణవంతుండు వరుడు నా శెనండు దొరకును? రహస్య 

తలంచి యటనుండి పోయి రాజుతో చెస్పీరి. రాజి ట్లాజ్ఞాకి 

మేలచేసితివి?” అని.” ఇట్లు రాజు వంవ వారు పోయి దారము 

కడ నిలిచి రాజు చెప్పినట్టే ఆమాట భీమభటు నడిగిరి. రాజు 

తెలిసికొన నని ఫీమభటు(డు గ్రహించి లోవలన యుండి ధైర్య 

ముతో వారికి బదు లిజెను. “ఓరీ, మామాటగా రాజుతో 

చెప్పుడు. "రేవు ఆస్థానికి వచ్చి సర్వము విశోడము చేనెదము. 

ఇపుడు రాత్రి గుడ్డిది గదా” ఈయుురమును వారు రాజున 

కందించిరి. ఆయనయు వేచి యూరకుంజెను. మటునా(డు వేకు 

వ భీమభటుండు తన చెలి కాం డృకడకేంగి ఆయేడుగురు వీరులుం 

దానును వెలలేని వస్ర్రాలం కొరాది 'నేవథ్యముం దాప్పి, చం 

ద్రాదిత్యుని 'యోలగంబునకుం బోయెను. అతనితేజుం చెగువ 
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యు నొజువుం గని రాజు మెచ్చి గారవించి యుచితాననంబున 

వారినెల్లం గరార్చుండం బెట్టనత ర్వాత అతని చెలి కాండు బాహా 

ణుండు శంఖదత్తుండు రాజుతో * మవో రాజా ఈయన రాశా 

పతి యగు నుగృభటుని వెన్దకుమా:రుడు,. అతర్క_ణీయ విద్యా 
వ్రృఫావనుచే నొరులకు కలంగని పరాక్రమము గలవాండు. ఈ 
యననామము భీిమభటుండు; మోకొొమారితశకై యిటకు వచ్చి 

నాడు.” అని తెలియంచేనెను. ఆమాట నినియయు రా త్రివృత్తాం 

తమును సృరించియు చం ద్రాదిత్యుంయు, ఆహా ! ధన్యుండ నై తిని, 

అని విశ్వసీంచి, వెంటనే హంసావళిని ఫీముభటుని కిచ్చి మహో 

విభవంబున  వివాహోత్సనము నకిపించెను.  భీమభటుండు 

"లెక్క. లేని హస్త వళ గ్రామములు అరణమొంది హంసానళీతో 

డను లత్మీతోడను అట సుఖ ముండెను. క్రమముగా లాట 
అ ప : రాజ్యము నతని కిచ్చి వేసి చం ద్రాదిత్యుండు అపు త్రుండు తపో 

వనమునకు బోయెను. 

అట్లు కృతార్జుండై. ఫీమభటు(డు శంఖద త్రౌదిమిత్తు 

శేడుగురతోలనాడ చక్కంగా నా లాట రాజ్య 'మేలుచుంజెన. 

ఇట్లు కాలను గడచుచుండంగా, తన తం డ్రి యుగ భటుండు 

ప్రయాగలోమృతించొంబెననియు, ప్రా ఛోత్య 0వ మణ కౌలమందు 

నర్తకీసుతుని సమరభటుని రాథారాజ్యమున కభివేకము చేసె 

ననియు వేగులవలన ఫీవముభటు: డెజింగి, తం డ్రికి వగచి భుతో 

క్ష 3 వు! నార్ధ ఏదై.హిక క్రియలు గావింది, తమ్మునికి సమరభటుని కిట్లు 
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దూత చే కమ్మ పం బసు. టం  . “టక లి కొడుకా మా 
నాయన నీంగంవుగయ ప్రల కూరండి నీవెవండవు? ఈలాట 
రాజ్య మున్నసు అొగ్బుమ నాన కావున నీవు దానిం దజీయ 

కుము.” దూతసటన ఖని వ్యం గొని చదానుకొని సమరభటుండు 

క్రోధము మిజు “అయోగ్యు.డ ననియే గదా నాయన నిన్ను 
స పెడల సడచెం. అ మర్యనీ కుక నీకీ సుఖా్య్యాభివూనము 

సరయే. తనగపవో నక్క. సు నంగనమువోలె పసరాక కృమించును, 

సంగమం గన్న్యంగ దా వెసీనక్క్హతనుయి బయటం బడుట. అని 

యివ్విధ౧ప్పు చొబ్బరించ వ్రతా త్యముగా కవు వ్రాసి సతి 

దూత చేత స ల. టం వసు, వృతదూతయు బోయి 

ఆకమ్తను ఫీమభటున కంవంజేనెపు. అతడు దానిం జదివించి 

విని బొబ్బనవ్యునమ్టి దాయాదుని ప తటూతతో ని ట్లనియెః.. 
“ఓర్కి పకీయి మాపహాటగా అఆ నట్టుగుదాని కొడుకుతొ. 

పల్కు_ము'మున్ను గుటణ్ణముక పోరినప్పుడు శంఖదత్తుడు 
నిన్ను రూపుమూవనుండ, బాలుడ వనియు నాయనకు నీయందు 

మక్కువ యనియుం దలంచి నేనడ్డపడి శాచితినిగదా, మాటి 
మాటికి నట్లు నిన్ను తమింపను. నిక్క ముగా నీమాటు నిన్ను 

నీవె పే గ్రైముడిగ లవాండగు నాయనకడకుం బంచెదను. సిద్ధముగా 

హం దెినములలోనే నే నచటికి వచ్చితి నని యెటుం 

గుము. ” అని.” 
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ఇట్లు చెప్పి యాదూత నంవివేసీ ఫీమభటుడు దండ 
యాత్ర చాటించెను. అంతట ఫీనుభ కేందుండు గజేంద్ర, వూ 

ర్వాద్రి, నెక్కయగానే రాణువకడలి కలంగి ఉబుకసనుక క్ట్రను. వోరి 

శై కూడ తరలినసామంతులయు రాజవుత్తులంకు. దండులతో 

దిక్కులు విక్కటిల్లినవి. వణకంబొచ్చినవై పుడమి నడచు 
చున్న గజవాజిభరముచే బ్రద్ద లగుదు నని యేమో యులి 
యుచుండెను. ఇట్లు తరలి దండుదుమూవములో సూర్యుని 

దాంచుచు భీమభటుండు రాణానగరము చేరెను. సమరభటుం 

డెజింగి యోర్య్షంజాలక నేనతో సన్నాహమై వెలువడి తాను 
ముందువడి యుద్ధమునకు వచ్చెను. ఇరువాంసను వూర 

వశ్చిమాంభోధులువో లె తలవడెను. శూర వృళయము వచు 

చుండెను. _చెడిదవుశేబ్దములతో నొండొంటిం దాశకునడిద 

ములవలన జనించునిప్పు, కోవమున కృ తాంతుండు కోఆులం 

బటవట కొొబుక నుప్పతిల్లినదియుంబోలె ఆకసముం బొొదున్ర 

కొనెను. వా౭డికొనలు గలిగి నిడుపులై పత్తు లంబులయిన 

నారసములు వీరులం గాంచెడు నాకతరుణీ కటాతపాతములు 

వోలె సాంగుచుండెను. అంతట దుమారంపు మేలుకట్టును పరి 

సడ్డు వాద్యంబులును ఆడునట్టలుం గలిగి కలనిపాలము వెలుంగు 

చుండెను. నెత్తుటితరంగిణి కరంకవాహినియు. ప్రమత్తయు 

శరోవూలినియునై కాళరాత్రివోలె జంతువులను హరించు 

చుంజెను. క్రమముగ కంఖదత్తునితోను, అతతుపణకునితోను, 
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శైపోర నేర్చు అయిన చండభుజంగాది ఏ రా్యేసరులతోన్సు, 
దుర్శదద్విరదములతోోనుంబోలె విలుకాం డగు భీమభటుండు 
సమరభటునిదండుసు విణిగి ఐరారి అగునట్లు కాలను. సైన్య 
మిట్లు విణిగిపోన సమవభటుండు రథస్థితుండై కోపమున పోరి 

మున్నీ టిలో కవ్యంవునులవో లె గా అంతట భవము 

భటుందు ఏనుంగుమోఃద వాసం బయికొని వానివింటిని క్రుంచి 

యలుంగుల 'తేరిగుట్ణములు నాలుగింటిని గాడ వెను. అ. సమర 

భటుడు లేటు ననలి వ ససవున నచ్చి తోమరముతో భీమభటుని 
యేను(గును కుంభము CT గె టను, ఆదెబ్బకు ఏనుగు నేల 

గరా లెసు. అంత సిబన్రురు వదాతులై కత్తపో రారంభించిరి. 

సమరభటునిం గొట్టుటకు విద్యా వ, భొవముచేత కంటి కగవడ 

కుండ మలుంగుపడ శ కుుడయ్యును, ధర్మ మాలోచించి భీమ 

భటుండు శత్రువు నట్లు చంపలేదు. కత్సిపోర దంటమై యా 
న ర్హకీనుతునితలం దునిమెను. అంతట నింగిని సెద్ధచారణుల 

సాధువాదములు వెలయ, యుద్ధము తుదముట్టంగా, వందిమా 

గధులు జయమునుపాగ డుచుండంగా, మిత్రులతో గూడ ఫీ్మ 

భటుడు రాథావురీపువేశ మొనర్చెను. చిరకాల మెటకో 
పోయియుండి అరిని రూపుమావి వచ్చి తల్లిని నట్. తహతహ 

వడుచున్న దానినిఖిముభటుండు అలకెస సల్యను. శ, నీ, రాముండువొోలె 

దర్శించి యానం దాంబుధిం దేల్చెను. తనజయమునకు పారు 

లలర గుణానుర క్షులె వూర్వమం త్రులు తన్ను గారవింన భీమ 
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భటుడు తనతం డ్రి సింహాసనము నెక్కి. పృకృతులను సమా 

నించి మహోేత్సవను చేనెను. అనంతరము శుభ దివంబున 

శ్రంఖదత్తునికి ఆలాట రాజ్యము నిచ్చి యతనిని ఆ చేళప్రదండుతోం 

నాడ నచటికి వంపివేసీ  ఆయవవతవణకాదులకు వెక్కు 

(గ్రామములును ధనములు నొసంగి వారిని తనయొద్ద నే యుంచు 

కొని లాట రాజకుమారి హంసావళితో తనతండ్రిస్థానముననే 

సుఖముండెను. క్రమముగా భూమండల మెల్ల జయించి నృప 

కన్యలను కొని తత్సంభోగలంవటుం బై 'రాజ్యము మంత్రుల 

వశముచేసీ ఎప్పుడును అంతఃపురము వెలువడకయే యుండెను. 

ఇ ట్లుండ నొకనాండు యాదృచ్చికముగా ను త్తంకుం 

డనుమహర్షి యొకండు వూర్వము ఛంభుం డిచ్చినయానతికి విపా 

కకాలమువోలె నరుదెంచి ద్వారమున నిలిచెను. అతనిఠాకను 

దావారికులు వచ్చి విన్నవించినను రాగ మ దై.శ్షరషదర్పాంధుః 

డై భీమభటుఃడు వినిపించుకొనండాయొను. అంతట కువితుం డై 

ముని “ఓరీ మదాంధుండా, నీవు రాజ్యము పోంగొట్టుకొని 

డవియేనుంగ వనుదువు పో.’ అని యతని శపిం చెను. దాని విని 

భయముచే మద ముడిగి ఫీమభటు(డు వెలికి వచ్చి నునిపాద 

ములం (చెల్లీ దీనముగా మనవి చెసికొనంగా కోవము శమించి 

ముని “ఓయి, నీవు వనుం/గవేమో అగుదువు, అది తప్పదు. 

మణీ వ్ర, చండళ క్రి యనువానిని మృ గాంకదత్తునిమం త్రి తిని నాగ 

వం కీడ్వడి కన్నులు కోలుపోయినవానిని ఎపుడు ఓదార్చి 
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©, తతో అతిభినత్కానము చేసీ యతనికి నీ నీన్ఫ త్తాంత మెల్ల చెప స్ప 
దువో, అవ్వు" నం ఈసనాావముషుండి మావ ము పొందుదువు, 

అప్పుజే వూకరము వుం డానతిచ్చిన యాగంధర్వత్వము. నీకు 
కలుగును. ఆ నీయతిథికిని అపుడే మరకల దృష్టికలుగును. అని 

చ్చే తనవారిని పోదుసు. వెంటనే ఫిమభటుండు ఏను 

గానం. సు త్తే నూ, ననే అబ్ ము టగజవమసు, నీవే సృచండ 

స్థ Er ఇపుడే నాగి Few తీణినది. బెట్టు పలికి స 

ఉోయి వ. థి ప ఊఉ. గంధర్వుం డాయెను, 

,పృచండళక్రయు. కన్నులు వచ్చి నేత్రో త్రొత్సముగా నువకారి 
నాగంధర్వూని నిం గొంచను, 

అంతట తీవలచాటునుండి వారినృత్తాంత మెల్ల నరయు 
మండిన మృ గాంక దత్తుంయిం నిశ్చయ మెటింగినవాండై తనసచి 

మ. బయలుపడ పరుగున వచ్చి హర్ష త్కర్ష 0బున 

వ,చండళ _క్రిని కవుంగిలించుకొనెను. అతండును “అశాలామత 

వర్ల మున దొప్పదోంగినపానివ లె నై అతనిం గని పాదములకు 

సం భ్రమంబున వ్రగొమి ల్లైను, వా రిరున్రరు చిరవిరహశ్తేశ ము 

ప్పాంగి ఒండొరులం గవు(కోొని పరి దెవించు చుండ గంధర్వుండు 

వారి నోడా న్పెను. అంతట మృ గాంకదత్తుండు గంధర్వునికి 
(5 లయం ఈ I జ 5 మ్రక్కీ యి ట్లనియెః_ మాకు మామి త్రం థితండు దొరకు 

టయు, ఇతనికి మరల దృష్టి. కలుగుటయు ఇది యెల్ల, మవ 

కత్తా, నీ ప్రసాదంబక దా, 'కాన నీకు నమస్కారము.” గంధర్వు. 

ష్. 
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ఠి é ళ్ ఇ అధ శ వచా కక వా న ల ఉద్య డి ట్లనియె:-“రాజవుత్రైా, కడనుమం త్రైలును త్వరలో దొరకు 

దురు, శ శాంకవతిని సాధింతువ్ర, సాన్రూజ్యముం బొందుదువు. 

అవై గ్యవడకు. నెను పోయెదన్సు. నీవ్రు నన్నెప్పుడు ర మృని తలం 

తువో అపుడు వచ్చెదను.” పమ్విధమున నతండు శాషము తీఆీ 

మేలొంది రాజవుత్తునికి సఖ్య మొసంగి, పోర కేయూర ముల 

వింజితంబులు దిక్కుల మో)6గ నంగి శెగని పోయొను. వ్రచండ 

థ క దొరకినందులకు సంతగించి మంతు లతో మృ గాంక 
లావి లో 

దత్తుడు ఆవగలు అటనే గడ పెను. 

౮వ తరంగము. 

జ కాళిక ప 1+* 

wa విక్రమ కెసరికథ. 

క. ఎవ్వని తో ండపు చెబ్బకుం 

బువ్వుల జడివోలె రిక్కమొత్తనులు దివి౯ 

రివ్వునం గీ ౦దికి రాలునొ 

యవ్వి ఘ్నే శ్వరుండు మమ్ము నాదటం గాచుక్, 

ఆరాత్రి యటం బుచ్చి మృ గాంకదత్తుండు లెల్ల్టవాజం 

గానే ప్రచండశళ క్వ్యదిమం త్రిస మెతుండై శ శాంక వతి కై! మరల 

నుజ్జనిం గూర్చి పయన మారంఖించి యితరమంత్రులను వెద 

కుచుం బోను చుండెను. పోవు చుండగా నొకచోట దారిలో 
క శ్ te న్న ష్ ణే విక్రమ కొసరి యనుమం త్రిని ఆకాశ మార్లమున నత్యంత వికృత 
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రాసు Sh కండు మోచి తెచ్చుచుంటం గని మృ గాంకదత్తు(డు 

ఆవింత నితరులకు చూప్రనంతలో వి కృమకేసరి వాని బుజము 
ముండి మృగాంగదత్తుని చెంత దిగి తనమోమున నందా, శ్రున్రలు 
వెల్లిగొన వలీకపాదములకుం బ్ర ణతినేనెను. అతండును హృష్ట 
డై యతనిం గవుంగిలించెనుః: ఇట్లు కడమ మం త్రులును అతని 
నంభావించిన యనంతరము వి శ్ మశేసరి మాపురుషుని తాను " 
స్మ రించినవ్వుడు రావలనీన దని యాజ్ఞావించి వంపి వేసెను, 

ఆందటును కూరక్చుండిరి అంతట మృ గాంకదత్తుం డడుగయగా 
విక్రమ శేసరి తనవృత్తాంత మిట్లు చెప్పసాగెను. అపుడు నాగ 
సావమున మి మైడయానీ చెక్కు_దినములు వెదకియు మిమ్మె 

చటనుం గానక, మిారెల్ల నుజ్జయినిశే గదా పోవుదురు, 
అటశే పోయిన మీమ్ముః గందు నని నేను ఉజ్జయినికి పయనమై 
దానిచెంత బ్రహాస్థల మను నొక యూరివజుకుం బోయి అచట 

నొక బావి గట్టున చెట్టునీడలో కూూర్చుంటిని. అంత నటకు 

పాముకాటున నొగులుచు నొక ముసలీ (భాహాణుండు వచ్చి 

నన్ను6 గని “పుత్రా, ఇక్కడ నుండకు, లే, నాగతి నీకు 

నయ్యుఢిని. ఇట నొకమవాోసర్చ మున్నది అది నన్ను6 గజవంగ 

నోవు నైంంజూలక నే నీనీట చేహము విడువ వచ్చితిని.” అని 

హాచ్చరించును అంత నేను కనికరించి యతని మరణోద్యోగ 

మును మాన్ని నిషవిద్యచే నతని నిర్విషునిం శేనీతిని. అంతట 

మ 5 నావిప్ర్రుడు నావృత్తాంతము అక్కగా నడిగి విని ప్రితు(డై 
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- నాయనా, నీవు నాకు ప్రాణదానము చేసితివి. కావున, మూ 

i. 

తండ్రి నొ కిచ్చినది బేతాళసాధనమంత్రము నేను నీ కిచ్చెదను, 

మవొోవీరుండవు నీవు గృహాంపుము. బది మిాబోంటిమవాసత్తు ఏ 

లకు ఫలించును, ఉవయోగవడును, మముబోంటియ ల్పసత్తు ఏలు 

దీన నేమి ఫల మొందంగలరు* అని పల్మె_ను. అంతే నేనంటినిః 

“ద్విజో_త్తమా, మృగాంకద్య్శ వియు కుండను బేతాళుడు నా 

శేల?? ఆమాటకు బూవాణు(డు నవ్వి యిట్లనియెః-వక్సా, ఏమి? 

"బేతాళునివలన ఎట్టి కోరికలం బొంద వచ్చునో యొబజుల వా! 

పూర్వము త్రి త్రివిక్ర మనేనుం డనురాజు బేతాళుని ప్రసాదమున 

విద్యాధ మై శ్వర్యము సయితము పొంద లేదా? ఆకీశను చె 

దను వినుము. 

త్రివిక్ర, మనేనుని కథ. 

గోదావరీతీరమున ప్రతిష్టాన మని చేశ మొకటి యుం 

జను. దానిని విక్రమనె మ. కుమారుడు త్రివిక్రమనే సను(డు 

క్రీ రిమంతుడు పూర మేలుచుండెను. అతని యాలగమునకు 

పృతిదినమును నేవార్థము శ్రూంతిశీలుం డను వేరి శృమణభితుం 

డొకండు వచ్చి వం డొకటి కానుక పెట్టు చుండెను. వ్ర తిదిన 

మును రాజు అట్లు వండుం గయికొని చెంతనుంథు కోశాగా 

రాధ్యముని చేతి కిచ్చుచుండెను. ఇట్లు పదివత్సరములు గడచి 

నవి. అంతట నొకనాండు భికమువు వం డిచ్చి పోయిన త ర్వాత 

రాజు కావలి వారిచేతినుండి తప్పించుకొని తనకడకు వచ్చిన 
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యాట, కోంతిపిల్లకు ఆపం డిచ్చెను. శ్రోయతిపిల్ల దానిం దిశుచు 

పగుల్బయణగా అందుండి వెలలేని మేలిరత్న మొకటి శ్రిందబడెను. 

చొనిం గని శై కొని "రాజు భాండాగారికునిం బిలీవీంచి “ఓయి, 

ఆ సన్నా గనీ నిత్యము నిచ్చుచుండిన పండ్లు నీచేతి కిచ్చుచుం 

టినే అవియేవి?' అని యడిగెను. అతండు భయముతో 'చేవా, 

వానిని తలువు తీయకయే నేను దిడ్లిదారిని గంజములోవల ' 
వేయుచుంటిీని. ఇపుడు 'దేవరయాజ్ఞ యేని తలుపు తెజుచి 

మూచెదను. అని విన్నవించెను. అందులకు రాజు అంగీకరిం 

పంగా కోశాధ్య తుడుం పోయి తణములో మరల వచ్చి 

“దేనా ఆపండ్లు క్రుళ్ళిపోయినవి, అవి యగపడలేదు గాని 
యివు డచ్చోట గొప్పరత్నాలప్రోవు జ్వలించుచున్నది” అని 

విన్నవించెను. నిని సంతసించి రాజు ఆమణులు ఆకోళశరతకుని 

కిచ్చివేనెను. నులునాండు మరల భితువు యథాపూర్వము 
వచ్చి పండు శానుకపెట్టంగా, రాజు ఇతనితో “ఓఫితూ, వలి 

దినము నిట్లు ధనము న్యాయించి నన్ను గొలిచెద'వేల? కారణము 

వెప్పువజుకు ఇపుడు నీఫలమును నెను గ్రహింవను” అనెను 

ఖితును రాజుతో వకాంతమున “రాజేం ద్రా వీరుని సాయము 

వలసిన మం త్రసాధన మొకటి నాకుంగలదు. అందు నీన్ర వీర 

వతంసుండవు నాకు సాయ మొనర్హు వని నా ప్రార్థన. అని 

విన్న నించెను. కా జందుల కంగికరించెను. “ఆ ట్టయిన -ఈరా, 

గలకృష్ణ్రచతుర్షశి రాత్రి ఈ యూరి పెద్ద వల్లకాటిలోని మజ్జి 
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కౌట్టు కింద నే నుందున్కు అచటికి నీవు వచ్చి నాకెటుకవబుచు ట్ి 
కొనవలయును” అని శవణు(డు వక్కాణించెను. అకు 

©) యగ 

చేసెద నని రాజు ఒప్పుకొనెను. ఆంత శ్షాంకెరిలుండు సంతసించి 

తనయిక్క_కు పోయెను. అనంతనము కృష్ణ చతు.ర్ల శినాడు మహా 

సత్తు పండు త్రివికృమనేనుండు భితునికిచ్చినమాటనుజ్ఞ ప్రి చేసికొని 
రాత్రు నల్లవలువలు డదాల్సి చీశటి మ్రాని పువ్వులు సిగం జుట్టు 

కొొన్కి కై దువు శీలం గొని రాజాని వెలువడి, భూో రాంధ 

తమసనివవామలీమసంబును, చితానలో గ నయనజ్యాలాచారుణ 
దర్శనంబును, అసంఖ్య నరకం కాళకపాలాసి విళంకటంబును, 

హర్ష మాణ సన్ని హీ త్రో తాల భూత బేతాళ సం వేస్టితంబును, 

స్ఫూర్టన్మవోళి వా రావంబును నై,  మవాభైనవవావనావతారం 

బుంబోలె గంభఫీరభీషణం బయిన శ్ర శానంబును బచెగడు వడక 

చొచ్చి వెదకి యాభితువును మజ్జ చెట్టు క్రింద మండలన్యాసము 

నెయుచున్న వాని: గాంచి తజియం జని 'భితుడా, క్రిదె వచ్చి 

తిని నీకేమి చేయవలయును వెవ్చుము.” అని యడిగెనా ఆ 
మాట విని భిీకువు రాజుం గని నంతనించి “రాజూ దయనూ 

పుదువేని ఇటకు దక్షిణముగా దూరమున ఒంటిగా నొకశింశు 

పొవృతు మున్నది. అందు ఉరిందివియంబడి చచ్చిన మగళవ "మొ 

కటి వ్రేలు చున్నది. వీరాగణే దాని నిటకు డెత్తువేని నా 

కువకార మగును.” అనెను. వహావీరుండు రాజు వళ్లై యని 

మండుచున్న సొదకొజవియొకటి దివ్విటిగా కేలం గొని యంధ 
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కారములో దశ్రీ ణాభిముఖు: డై పోయి ఎట్లో యా శింశుపా 

పృతంబు ననొనియెను. సొదపావలచే కాలి పొలవల్బుచు బూత 

నువోలె నున్న యాళింశుపాతరునవున స్కంధమున | వ్రేలుచున్న 
పీసుంగుం గని ౫ ్టైక్కి త్రాడు తెంచి క్రందంబడ వై చెను, పడు 

చునే యాళవము నొప్పి తగిలినదివోలె వడ్వం దొడంగెను. 
అంత రాజు చెట్టు దిగి వచ్చి ప్రాణ మున్నదో యన్ కనికర 

ముతో దానిదేహమును తడవెను. అంత నది బొబ్బనన్వు 
నవ్వెను.అంతట రాజు దానిలో బేతాళు(డు ప్ర వేశించియున్నా( 

డని యెటీంగి చెగ్గడిలక దానితో “ఏల - నవ్వెదవు! పోదము 

రమ్ము" అని వీలుచునంతేలో నది భూమిమిోంద మాయమై 

ఎప్పటివలెనే ఇెట్టున _వ్రేలుచుండెను. రాజు మరల చె స్టెక్కి 

దానిని దింవెను. వీరవురుషుల చిత్తరత్నములు వ జ్రముకన్నం 

గఠినములు గదా. అనంతరము బేళాళాధిస్టితమయిసన యాశవ 
టయ ౧6 

మును బుజమునం బెట్టుకొని శ శానంబున త్రివిక్రమసెనుండు 

నడువసాగాను ఆతండు పోవుచుండ బుజముమోాందివీనుంగునం 

దున్న బేతాభు(డు ఇ ట్లనియెః-రాజా, దారియలంత తెలియ 

కుండ నొకకభ చెప్పెదను వినును, 



- దము వేంళటఠతాయశా్ట్క్రా అండ్ బదల్స్ న 

శీ, మల్లి శేశ్వరగుడినందు, లింగిసెట్టిపీథి, జి, టి. మదరాసు, 

ఆర రుతోకూడ సగముసొము అడ్వాన్సు పంపవలెను, డె శీ 
(తపాలుఇార్జి ప్రత్యేకము) 

ఇ ట్వ సంస్కృత గృంథములు, 

మేఘ'సం'డేశము, మలి నాథ వ్యాఖ్య - తెను౭గున పృతిపద 

, టీకాతాత్పర్యపద ప్రయోజనచర్చ-అవేపసమాధానములు, ఈ 2 8 
రఘువంశము మల్లి నాథ వ్యాఖ్య... తెనుంగు టీకా తాత్పర్యములు, 

మొదటి 6 సర్షలు 8 0 

కుమారసంభవన్సు మొదటి 6 సర్బలు, పెదానివలెనేటీక, 8 0 
అమరుకొవ్యము శ ఎం గారలక్న్యుము, వేమభూపాల సంస్కృత 

వ్యాఖ్య, సంవూర్లాం ధ్రృటీకయు, అచ్చగుచున్నది, 1 8 

పుష్పబాణవిలాసము, సంస్కృత వ్యాఖ్య, "తెనుంగు పూర్ణ టీక, 0 12 

హీత్రోపడజేళము, నూలముమా త్రము 10 

పంచతంత్రము, ప 1 8 

దళ కుమౌర-చరి త్రము వ్ 1 0 
వృతకల్పవల్సి (6 (వృతములు) 0 12 
బిల్హణచర్శిత్సము, “తెనుంగు పూర్ణ టీక, (ఆచ్చన చున్నది) 

_ రసమంజర్కి శృంగార రన స్వరూపవి సరము, సటీక, 1 8 
ప్రేభుదర్శి కా నాటిక శ్రీవార్ల ర కృతి సంస్కృృృతటిప్పణము 

గద్య పద్యములుగా ఆంధీ కరణము సయితము 1 0 

శబ్బమంజరీ సమా Tes తిజంతమంజరులు, పాత్ర, పతి 4 

ఆ 0౮ థల గం థములు, 

పద్య కొవ్యములు, 

అము క్రమాల్యద సంజీవనీవ్యాఖ్యు, 12 0 

సృంగార నై పథము సర్వంక పావ్యాఖ్య (అచ్చగుచున్నది) 



ల్డె 

బీజయవిలాసము, చేనుకూర వేంకటకవి,టీకొసహితము. క్రొ తయచ్చు 8 0 

శునాగరర తాకాను వేదాంతము, మడికిసీంగ నకృతి 1 8 

ఆంధ బిల్ల ణీయము, నిగ్లోషము 0 8 

పారిజూతాపవారణనుు మాలము 0 8 

సారంగభరచరిిత్స ద్విపద (కవి విశ్వకర్మ మతస్థుండు) 0 § 

హరిశ్చం ద్ర, ద్విపద, గౌరనమంత్రి ప్ర వేతము శ. = 

నాట న లు, 

సృతాపరుద్రీయనాటకము, సటిప్పణము, క్రౌనుసై జు లి 0 

ఊఉ సా'ననాటకము, న. క్లాసు ఛు బ్ర 1 8 

శాక్రుంతల నాటకము, rs Soe తెనుంగు 1 ౧ 

వక ) మోర్వశ్రీయ'నాటక ము, Inter Text నోట్సుతో 2 

మాళ వికొగ్నిమిత్ర, నాటకము 01 

నాగానంద నాటకము (అచ్చగుచున్నది' 

res శ్రీ ధరణికోట వేంకట సుబ్బయ్య గారి వ్యాఖ్యతో 1 

ఉ త్రరరామచరిత్ర నాటకము. వి పులమగుపీ కీ థ్రిక్రత్రో ఫునర్ముద్రితము 2 

సులభ వచన గ్సంథములు, 

వీతోప బేళకథలు, నీతిబోధకములు, (అచ్చగుచున్నది) 0 

భోజ కోళిడాసక భథలు, రసభరితములు, 01 

చేతాళపం-చనింళ లీక స్ట్ 0 1 

విక్రమార్కుని యదు తకథలు, గుణముకలిగించునవి, పున ర్ఫు ది ద్రితము 0 1 

క ఫొసరిశ్సాగరము, ws వ్యవహారకథలు, ప 12, 

ఒక్కొక భాగము ప్ర 'త్యేకముగా 2 

ఆంధ్ర దళ కుమార-దరి తృమ్కుమాూలమునకోు సరియైనయాం ఫీ కరణము 1 




